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milieuvriendelijke

Le Feu is een Deens bedrijf dat bio-haarden van hoge kwaliteit produceert, met de nadruk op Deens en
Scandinavisch design, passend bij de moderne woning. ”Le Feu“ is Frans en betekent gewoon “vuur”,
wat verwijst naar de warme, gezellige en romantische sfeer die bij een open haard heerst.
Al meer dan 25 jaar zijn wij betrokken bij de haarden-industrie, daarom hebben wij de duidelijke ambitie
om een milieuvriendelijke open haard te ontwikkelen voor de algemene milieubewuste consument,
waar wij geen compromissen willen sluiten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en design.
Onze grote passie voor design, inrichting en vuur is een van de hoekstenen van onze innovatieve
producten. Onze selectie spreekt daarom ook de algemene consument aan. Het was nog nooit zo
makkelijk om te genieten van een levende haard in huis, op het balkon of in de tuin en het is ook een
milieuvriendelijk alternatief.
Onze designs zijn geproduceerd volgens de wereldberoemde Scandinavische principes waarbij de
combinatie van functionaliteit en tijdloze esthetiek centraal staat. Deze twee dingen komen samen als
een eenheid die minimalisme uitstraalt en iets zachts, gezelligs, en elegants toevoegt aan elke ruimte.
Onze haarden zijn bijna zwevend, wat een magisch gevoel geeft.
Le Feu bio-haarden hoeven niet eerst geïnstalleerd te worden. Het duurt slechts ongeveer 10 minuten
vanaf het uitpakken van het product tot je kunt genieten van het dansende vuur en de mooie esthetiek.

LE FEU WALL - NEW ARRIVAL

Een nieuw Le Feu-model is geboren! Le Feu - Wall is de nieuwste toevoeging aan de collectie van verschillende
modellen die Le Feu biedt. Het nieuwe model neemt geen ruimte in beslag bij de huidige inrichting van uw huis en is
misschien wel de laatste hand die uw kamer uniek en compleet maakt.
Le Feu - Wall wordt geleverd met een muurbevestiging, speciaal ontworpen voor Le Feu-haarden. Je kunt de haard
90 graden aan beide kanten draaien, waardoor je kunt instellen waar je de vlammen wilt zien en waar je de warmte
naartoe wilt brengen.
De elegantie van het ontwerp, de strakke lijnen en levende vlammen maken de Le Feu-haarden tot het kroonjuweel
van je kamer.
* Le Feu - Wall kan alleen worden aangebracht op bakstenen en betonnen muren.

PVP € 1.755,-

LE FEU SKY
Sky heeft een uitzonderlijk design met de karakteristieke plafondmontage. De open haard zweeft bijna en zal de gedachten naar de hemel en de wolken leiden, waar ook de naam
“Sky” vandaan komt. Er heerst hierdoor een warme, gezellige
en ontspannen sfeer in de kamer. Met Sky kan je genieten van
de rust en de betoverende vlammen, terwijl de open haard
met zijn ronde en stijlvolle vormen zeker perfect in je interieur
past. Als je op zoek bent naar een stijlvolle bio-haard met een
Scandinavisch design, dan is Sky de veilige keuze. Wij beloven
je dat de bio-ethanol haard het centrum van de kamer wordt.
Met zijn minimalistische stang neemt de open haard nauwelijks plaats in beslag, wat hem niet alleen chique maar ook zeer
praktisch maakt.
Sky bestaat uit een koepel verbrandingskamer, een brander
en plafondmontage.
Aanbevolen hoogte van de vloer: 60 cm.
Gewicht: 28,8 kg.
Afmeting: 52 x 115 cm.

PVP € 1.755,Extra aankoop: Fitting voor schuine plafonds
en wanden. Je kunt de fitting aanpassen aan de
helling van het plafond.

GOED OM TE WETEN
BRANDDUUR ?
Ethanol-haard met ca. 1,5L capaciteit voor ca. 4u-6u brandduur.
DE BRANDER?
De brander bestaat uit een meerkamersysteem met een rooster.
GEWICHT?
Ca. 26,5 kg, compleet met brander en stang.
KAN HET DRAAIEN?
Le Feu Sky kan 360 graden gedraaid worden.
HOE LANG MOET DE STANG ZIJN?
Meervoudige, in hoogte verstelbare montage vanaf het plafond
mogelijk. 6 posities zijn voorzien: 150 cm, 140 cm, 120 cm. Voor
hoge plafonds zijn er verlengstangen van 50 cm en 100 cm.
GEEN SCHOORSTEEN NODIG?
Afhankelijk van je wensen kun je kiezen voor wandhaarden, tafelhaarden of zelfs vrijstaande haarden.
Ze hebben allemaal één ding gemeen: Door de
brandstof ethanol heb je geen schoorsteen nodig
voor de werking. De open haarden passen zo
eenvoudig overal en brengen niet alleen gezelligheid
in je huiskamers of kantoren - ze worden ook nog
eens opgewaardeerd door het chique design en de
fascinatie van het open, maar veilige vuur. De ethanol
modellen zijn aanzienlijk goedkoper dan
conventionele open haarden.

GROUND WOOD
De vormen en het design zijn geïnspireerd op de natuur. De chique poten zijn gemaakt van eik, beuk of
wengé, wat een goed contrast geeft met de zwarte of witte kleur van de ijzeren koepel verbrandingskamer. De
verschillende elementen en de contrasten geven de open haard van Ground Wood zijn bijzondere expressie, die
de gedachten naar de natuur zullen leiden en een ontspannen sfeer in de kamer zal brengen.
De poten zijn strategisch geplaatst, wat ruimte en sfeer rond de bio-open haard geeft, zodat de elegante
meubels tot hun recht kunnen komen. Of je nu de bio-ethanol haard buiten, in huis of in het appartement
wilt hebben, er zal zeker een gezellige sfeer zijn, waar je het ook zet. De open haard is gemaakt van de beste
materialen, dus je zult er lang van genieten. De Ground Wood bio-ethanol haard volgt het Scandinavische design
dat naar het minimalisme verwijst en over de hele wereld bekend en populair is.
Onderste laag:
Materiaal: 100% roestvrij staal, wat het beste stookproces geeft.
Het model wordt standaard geleverd met 3 houten poten van 790
mm die gemaakt zijn van beuk , wengé of eik . De keuze is aan jou.
Totale hoogte: 110 cm.

PVP € 1.755,- Wit € 1.925
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GROUND STEEL - BLACK
Het kenmerk van de Ground Steel bio-ethanol haard is de enkele poot, die de haard een elegante, frisse en stijlvolle uitstraling geeft.
De vlammen zweven als het ware op een voetstuk en vullen de ruimte met warmte en gezelligheid terwijl je geniet van
het vlammenschouwspel in de verbrandingskamer . De bio-haard met zijn mooie stijl is een meubelstuk dat past in de
meest stijlvolle woning waar het design zeker indruk zal maken. Het Ground Steel model kan net als het Ground Wood
model gebruikt worden, zowel binnen als buiten, of je nu wilt genieten van een glas wijn op het terras of dat je het jezelf
comfortabel wilt maken met een boek op de bank tijdens een koude winternacht, Ground Steel is een weloverwogen
keuze. Je kunt de open haard altijd plaatsen waar je wilt en hij zal zeker passen in elke omgeving.
Ground Steel bestaat uit een koepelverbrandingskamer, een brander en stalen standaard.
Stalen voetstuk: Bodemplaat: diameter 450 x 5 mm staal, koudgewalst. Milieuvriendelijke poedercoating
of geborsteld roestvrij staal.
Stang: Diameter 25 x 800 mm geborsteld staal.
Totale hoogte: 115 cm - Gewicht: 28,8 kg. - Afmeting: 52 x 115 cm.

PVP € 1.755,-

GROUND STEEL - WITTE VERSIE
BIO-ETHANOL BRANDT ZONDER RESIDUEN
Gebruik bio-ethanol in de open haard . De verwarmingsbrandstof, die onbruikbaar is geworden voor consumptie,
is bijzonder geschikt voor dergelijke haarden vanwege de propere verbranding : de zuivere alcohol verbrandt
alleen tot waterdamp en kooldioxide en vormt dus geen luchtvervuiling in de ruimte. Integendeel : het gebruik
van een bio-haard verhoogt meestal de luchtvochtigheid in de ruimte, wat bijdraagt tot het natuurlijk welzijn. Dit
maakt het zelfs een alternatief voor chemische luchtverfrissers of luchtbevochtigers. Daarom worden de haarden
ook wel bio-haarden genoemd! Ze vervuilen de binnenlucht en het milieu niet en worden gestookt met bioethanol.

PVP € 1.925,-

GROUND LOW
Het Ground Low model is de kleinste bio-ethanol haard in de Wood-collectie en is daarmee de
meest transporteerbare. De open haard is daarom perfect voor een koele avond op het terras, op
het balkon, in het zomerhuis of in het appartement waar misschien niet zo veel ruimte is.
Ondanks het kleine formaat is noch de kwaliteit, noch de functionaliteit gespaard gebleven. Het
model volgt nog steeds de prachtige Scandinavische designstijl, die vooral naar het minimalisme
verwijst. Het lijkt daarom erg op zijn grote broer “Ground Wood”, maar dan in een compactere
uitvoering. De ovale vorm in het midden geeft een goed zicht op het vuur en aan elke kant vind
je een druppelvorm die je gedachten naar de grond leidt waar het water en vuur een scherp
contrast vormen. Als het op het design aankomt, is niets willekeurig en heeft elk klein detail een
speciaal doel. Je zult zeker genieten van de open haard en haar flexibiliteit.
Totale hoogte: 80 cm.

PVP € 1.755,-

Ash

Oak

Wenge

WAT IS BIOETHANOL
Bio-ethanol bestaat voornamelijk uit ethanol dat wordt geproduceerd uit biomassa - d.w.z.
uit afval. Het voordeel hiervan is dat het schoon en zuiver brandt in tegenstelling tot veel
andere stoffen, wat niet alleen een optimaal gebruik oplevert, maar ook het milieu ontziet.
Ethanol wordt geproduceerd door de fermentatie van suiker, die typisch afkomstig is van
twee bronnen. De eerste generatie bio-ethanol wordt meestal geproduceerd uit “eetbare”
plantendelen. De tweede generatie wordt geproduceerd uit plantaardig afval of stro. Door
vergisting wordt het zetmeel uit de biomassa benut en wordt het uiteindelijk bio-ethanol.
Bio-ethanol is een goed alternatief in vergelijking met andere brandstoffen omdat
het CO2-neutraal is. Er zijn ook voordelen in de productie, vooral als je denkt aan
zelfvoorziening en energiebronnen.
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GEGEVENS
DOME - VERBRANDINGSKAMER
Materiaal: 2,3 staal, koudgewalst. Milieuvriendelijke
poedercoating.
Afmeting: 520 x 350 mm.
Aan de binnenzijde is een plaat gemonteerd, die
ervoor zorgt dat de brander altijd rechtop staat. Dit zorgt er ook voor dat de vlammen steeds
gecentreerd zijn in de open haard, zodat je er het
meeste plezier aan beleeft.

BRANDER:
Materiaal: 100% roestvrij staal, wat zorgt voor een
goede verbranding.
Afmeting: 200 x 200 x 200 x 750 mm.
Volume: Maximaal 1,8 liter bio-ethanol als je het
volledig vult.
Brandduur: Tot 6 uur met mooie en heldere
vlammen. Maar je kunt het zelf regelen, via het
deksel dat zuurstof levert.
Plafondmontage.
De plafondmontageplaat wordt bij de set
meegeleverd.
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