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Przedmowa
Od ponad 39 lat innowacyjne kominki na gaz i drewno firmy Kalfire
słyną ze swojej spektakularnej gry płomieni i wspaniałego wrażenia
ognia. Nie ma niczego przyjemniejszego od widoku tańczących
płomieni, dźwięku trzaskającego drewna i ciepła bijącego z kominka.
To zbliża i jednoczy ludzi.
Tak samo jest z Kalfire E-one. Udało nam się opracować kominek
dający niewiarygodnie realistyczne wrażenie ognia, bez emisji, który
nie wykorzystuje energii kopalnej. Kominek, który można zainstalować w dowolnym miejscu. Odważę się nawet stwierdzić, że jest to
najbardziej zachwycający kominek elektryczny na rynku.
Przekonaj się i odwiedź jednego z naszych starannie wyselekcjonowanych i wykwalifikowanych dealerów Kalfire, nasze Centrum
Doświadczeń lub naszą stronę internetową: kalfire.com/e-one.

Beijko van Melick
Dyrektor Zarządzający Kalfire

Zerowa emisja
Ciesz się zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska
ogniem. Dzięki Kalfire E-one jest to możliwe. E-one działa
całkowicie na energię elektryczną, nie zużywa paliw kopalnych i nie emituje żadnych zanieczyszczeń do naszego
otoczenia. Co więcej, zużycie energii jest niskie.
Strategia zrównoważonego rozwoju przejawia się we
wszystkich detalach. Przykładowo – opakowanie E-one
jest produkowane w sposób zrównoważony, gwarantujemy
także sprawny proces projektowania i montażu. Z Kalfire
E-one wybierasz nie tylko energooszczędny, ale przede
wszystkim trwały, przyjazny dla środowiska kominek.

TRWAŁOŚĆ I EKOLOGIA

Nieograniczone możliwości
E-one
Wkłady kominkowe Kalfire E-one działają całkowicie w oparciu o
energię elektryczną. Płomienie są wyświetlane na ręcznie malowanych polanach drewna, przy użyciu opatentowanych technologii.
Technologiczne dzieło sztuki, które zapewnia niebywale realistyczne
doznanie płomieni.

E-one to wolność. Jest wolnostojący, a więc bez przyłącza
spalin, gazu i bez ograniczeń środowiskowych. To otwiera
przed Tobą szerokie możliwości projektowe. Kominek można
ustawić w dowolnym miejscu; w każdym domu, mieszkaniu,
w restauracjach, hotelach, biurowcach, miejscach publicznych itp.
Stwórz własną wizję ognia
Harmonijna integracja między otoczeniem i kominkiem nie
stanowi problemu dla E-one ze względu na jego minimalistyczny design. Możesz wybrać szeroką gamę materiałów
do swojego kominka, co pozwala stworzyć dowolny projekt.
Możesz spersonalizować swój kominek, wybierając technologię Single lub Dual HD Flame (projekcja pojedynczego lub
podwójnego płomienia), płaską płytę dolną lub płytę design
(ta ostatnia ma nowoczesny, elegancki wygląd).

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Niewiarygodnie realistyczny ogień
Atmos Heating
Specjalnie opracowany element grzewczy Atmos Heating zapewnia przyjemne
ciepło, dające poczucie realnego ognia. Dostępny jako opcjonalne wyposażenie dla
Kalfire E-one 100F.

Wygląd płomieni
Stwórz swój własny obraz płomieni. Wybierz tonację z dostępnej gamy kolorystycznej i dostosuj intensywność ognia według życzenia.

Regulowana wysokość płomienia
Wysokość płomienia można regulować w zakresie od 1 do 5. Pozycja 6 to zmienna
wysokość. Losowość pozwala stworzyć dynamiczną grę płomieni za jednym naciśnięciem przycisku.

Atmos Lighting
Atmos Lighting dodaje efekt cienia rzucanego na niezwykle realistycznie wyglądające polana ceramiczne, co pogłębia wrażenie prawdziwego ognia. Intensywność światła można ustawić w zakresie od 1 do 5. Pozycja 6 to znów opcja
zmieniająca się, dająca z góry wrażenie żywego, pulsującego światła.

Hybrydowe oświetlenie LED E
Intensywność żaru w palenisku jest również programowalna; w pozycji 1 światło
LED jest mniej intensywne, a w pozycji 5 bardzo intensywne. Ta funkcja również
posiada opcję zmieniania, dającą efekt migoczącego żaru ogniska.

Kalfire Sound
Zdecyduj się na dźwięk trzaskającego drewna sosnowego lub cichszy odgłos drewna
bukowego. Głośność można zmieniać w zakresie od 1 do 5.

Antyrefleks
Kalfire E-one 100F z technologią Dual HD Flame i dolną płytą design.
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W pozycji „czuwania” można otrzymać doskonale oświetlone wnętrze kominka;
w ten sposób możesz cieszyć się pięknie wyeksponowanym kominkiem również
wtedy, gdy się w nim nie pali. Działa to jak szyba antyrefleksyjna.
DOŚWIADCZENIE

Model do zabudowy
Kalfire E-one 100F to model do zabudowy z serii E-one.
Prostota formy i zwarta konstrukcja sprawia, że ten
model z prostą szybą idealnie nadaje się do otoczenia go
wykonanymi na zamówienie meblami. Wyobraź sobie
na przykład meblościankę w salonie, restauracji czy
hotelowym lobby.
Dzięki dużej powierzchni szklanej 100 x 37 cm masz
zawsze perfekcyjny widok na wyglądające zupełnie jak
prawdziwe ceramiczne polana drewna. Programowalne
nastrojowe oświetlenie w kominku sprawia, że E-one
przyciągnie wzrok w każdym wnętrzu, nawet gdy ogień
jest wyłączony. Możesz wyposażyć ten model kominka
E-one do zabudowy w funkcję grzania, tzw. Atmos
Heating.

1000/367

Wymiar szyby

Kalfire E-one 100F
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Model nie do zabudowy
Model E-one nie do zabudowy, Kalfire E-one 100F FR,
jest wykończony na zewnątrz elegancką, polerowaną
stalą. Idealnie wpisuje się w każde wnętrze, w stylu
romantycznym jak i nowoczesnym, rustykalnym czy
industrialnym.
Kolejną zaletą tego modelu jest to, że łatwo go
zainstalować i przenosić, np. w przypadku przeprowadzki
lub zmiany aranżacji wnętrza, dzięki czemu kominek ten
będzie Cię zachwycał przez wiele lat.
Ten model można wyposażyć dodatkowo w dolną
płytę – płaską lub design, a także wybrać technologię
Single lub Dual HD Flame, odpowiadającą za doznanie
ognia.

1000/367

Wymiar szyby

Kalfire E-one 100F FR
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Model nie do zabudowy
Kalfire E-one 100F FR

tryb pełnego działania*, wł. Atmos Heating (W)
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Bezpieczeństwo
367

tryb pełnego działania*, wył. Atmos Heating (W)

tryb czuwania, wł. antyrefleks (W)
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tryb czuwania (W)

Zużycie energii dla danego trybu działania

wysokość (mm)

szerokość (mm)

Rozmiar szyby

Instrukcja użytkowania
Pilot E-one

Ogrzewanie
Atmos Heating

płaski
design

Spód

Technologia Single HD Flame
Technologia Dual HD Flame

Widok płomieni
Model do zabudowy
Kalfire E-one 100F

Kalfire E-one 100F

E-one, podobnie jak większość kominków elektrycznych,
ma moc grzewczą 2 kW (opcja). Jednak w przeciwieństwie
do innych kominków elektrycznych, użytkownik E-one
nie musi decydować się na instalację systemu grzejącego
i może po prostu cieszyć się samym pięknem płomieni,
zwłaszcza w domach niewymagających dodatkowych
źródeł ciepła. Jest to więc bardzo bezpieczny kominek
dla rodzin z małymi dziećmi, zwierząt i osób starszych.
Wszyscy mogą zgromadzić się przed E-one i poczuć, jak
zbliża on ludzi.

1000

14 17 101 2000 (2 kW)
56**				
14 17 101
56**
974

Góra
*tryb pełnego działania: technologia Dual HD Flame, oświetlenie hybrydowe LED E, Kalfire Sound
**tryb pełnego działania: technologia Single HD Flame, oświetlenie hybrydowe LED E, Kalfire Sound
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Przegląd produktów

Łatwość
użytkowania
504

E-one jest E-Ready, czyli E-Gotowy. Po prostu podłącz
kominek do prądu i uruchom go jednym naciśnięciem
przycisku. E-one obsługujesz za pomocą E-one
Remote, eleganckiego pilota, który pozwala całkowicie
dopasować doznanie ognia do Twoich potrzeb: od
dźwięku trzaskającego ognia i wysokości płomienia,
poprzez intensywność płonącego żaru, po równie istotne
nastrojowe oświetlenie paleniska.

504

Bok
30°

20
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Atmos Heating = optional

750 - 767

65 - 82

283 - 300

209 - 226
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Technologia Single HD Flame

Technologia Dual HD Flame

E-one pilot

60

326

62,5
100
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896 - 913

Design płyta dolna
428

Płaska płyta dolna
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