
LE FEU FIRES 
PRESSKIT 2021/2022



GESCHIEDENIS VAN LE FEU
Le Feu is een Deens bedrijf, opgericht in 2017. Door het iconische 
Deens Design en een flexibele en milieugerichte aanpak zijn de bio 
haarden van Le Feu na introductie op de markt buitengewoon 
positief ontvangen. Momenteel worden de haarden wereldwijd in 17 
landen verkocht.

Le Feu is ontstaan uit een passie en jarenlange ervaring, leidend 
tot een innovatief, actueel en relevant product voor de huidige 
consument. De familie Lauritsen creëert al generaties lang open 
haarden en houtkachels, als kern en ontmoetingsplaats voor Deense 
huizen.

Søren Lauritsen, oprichter van Le Feu maakte als derde generatie 
´haardenbouwer´ van jongs af aan deel uit van dit ´warme universum´, waar hij als kleine jongen het vak 
leerde in de werkplaats van zijn grootvader.

HET ONTSTAAN VAN LE FEU
Eén avond in 2017 was voor Søren Lauritsen cruciaal in de ontwikkeling van Le Feu, zoals we die nu kennen. 
Met een sterke ambitie om de traditionele kijk op open haarden te veranderen, had Søren één duidelijke visie: 
een mooie, milieuvriendelijke en eenvoudig in te passen haard creëren die een blikvanger is in elk huis.

Het idee kreeg vorm, en nog diezelfde avond waren de eerste schetsen voor Le Feu klaar. Van hieruit 
ontwikkelde Søren zijn concept tot het uiteindelijke product. Bij de ontwikkeling werkte hij samen met ervaren 
en capabele specialisten en ingenieurs, om de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen, zowel in materialen als 
functie. Zo werd Le Feu een realiteit, en vandaag de dag is het de best verkochte bio haard van Scandinavië.



´Alle huizen verdienen 
een warm hart´



VISIE VAN LE FEU
Elk huis verdient een warm hart - een vanzelfsprekend verzamelpunt met een uitnodigende en gezellige 
sfeer. Met dansende vlammen die je aandacht vangen, in de bijzondere vorm van de Le Feu bio haard van 
Le Feu by Lauritsen.

Elk huis is uniek. En het eenvoudige ontwerp van Le Feu maakt het voor iedereen mogelijk om in een 
handomdraai een magische sfeer in huis te creëren! Met een ambitie om wereldleider te worden als 
haardenproducent, wil Le Feu inspireren, innoveren en elk huis een passend vuur bieden. Hiermee willen we 
onze klanten de authentieke Deense sfeer laten ervaren, waar ter wereld ook.
Met een passie voor duurzaamheid, design en functionaliteit, - en uiteraard voor vuur -, ontwikkelt het team 
van Le Feu continu nieuwe ontwerpen en concepten, met als doel het inspireren en enthousiasmeren van 
interieurontwerpers en klanten.

LE FEU IN DE MARKT

Le Feu Bio-haarden – een open haard, 6 verschillende modellen met veel gemakkelijk uitwisselbare opties 

voor het creëren van warmte en gezelligheid, zowel binnen als buiten.

Le Feu Bio-haarden zijn gemaakt voor een duurzame levensstijl. Indien gewenst is het mogelijk om de bio 
haard een ander uiterlijk te geven. De modellen zijn naar wens aan te passen: een Le Feu Sky kan bijvoorbeeld 
een Le Feu Wood worden door de houten poten en bijbehorende accessoires aan te schaffen.

De Le Feu Bio haard is hét milieu- en binnenklimaat-vriendelijke alternatief voor traditionele houtkachels en 
open (gas)haarden.

Le Feu Bio Haarden branden schoon en rookvrij, en geven geen schadelijke stoffen af in huis. 

Le Feu Bio Haarden zijn tijdloos en hebben een stijlvol Deens design gemaakt van de beste kwaliteit 
materialen

Le Feu is de best verkochte Bio haard in Scandinavië en Le Feu Bio haarden worden momenteel in 17 landen 
verkocht.

Le Feu Bio Haarden met zijn moderne brander technologie gecombineerd met een efficiënte materiaalkeuze 
en expliciete vorm geven, - in tegenstelling tot andere Bio haarden -, veel warmte af. Le Feu Bio Haarden 
verhogen de kamertemperatuur met 3,8 ° C in een kamer van 40 m².



LE FEU EN HET MILIEU

De markt voor open haarden en houtkachels is aan het veranderen. Steeds meer landen leggen wettelijke 

restricties op om de schadelijke (CO2) uitstoot van in huis gebruikte brandstoffen te reduceren. Ook con-

sumenten zijn steeds meer op zoek naar milieuvriendelijke producten, ook op het gebied van haarden. 

Le Feu bio haarden branden op pure bio ethanol. Bio ethanol is alcohol, die organisch wordt geprodu-

ceerd door de fermentatie van suiker. De eerste generatie bio ethanol werd gemaakt van eetbare plan-

ten. De tweede generatie wordt gevormd door plantafval of stro. Het fermentatieproces gebruikt het 

zetmeel in de biomassa, dat op deze manier wordt omgezet in bioethanol. 

Bio ethanol is dus een organisch, CO2 neutraal product, en daarmee een fantastisch milieuvriendelijk 

alternatief voor traditionele brandstoffen.
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Le Feu Sky 
White €1,925.00

Le Feu Wall 
White €1,925.00

Le Feu Wall
€1,755.00

Le Feu Sky
€1,755.00

Le Feu Steel
€1,755.00

Le Feu Wood
White €1,925.00

Le Feu Ground Low
€1,755.00

Le Feu Steel 
White €1,925.00

Le Feu Wood 
€1,755.00

Le Feu Ground Low 
White €1,925.00

BOUW JE EIGEN LE FEU
LE FEU BIEDT 40 VERSCHILLENDE OPTIES

WELKE PAST HET BEST BIJ JOU?
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