
KALFIRE Gi - tehnologie nouă



Conectarea
oamenilor printr-un
foc sustenabil

Misiunea KALFIRE



Cu noua sa gamă Gi, Kalfire stabilește un nou punct de referință în domeniului șemineelor pe gaz.
Tehnologia inovatoare, chiar revoluționară, din fiecare model Gi creează o experiență a focului
fără precedent cu un consum semnificativ mai mic de gaz, adaptat pentru locuințe bine izolate. În
centrul fiecărui foc al gamei Gi stă tehnologia KalTelligence. Acest sistem unic dezvoltat de
Kalfire stabilește noi standarde pe piața șemineelor, permițând ca focul să fie controlat de o serie
de funcții și aplicații smart.  

TEHNOLOGIA Gi



o frumusețe a focului ce inspiră și care aduce
oamenii împreună

tehnologie inovatoare și eficientă din punct
de vedere energetic, adaptată la schimbarea
nevoilor de încălzire

control inteligent pentru un foc care să
se potrivească la orice ocazie

interactivitate care oferă un control ușor și
rapid pentru casele ce beneficiază de sisteme
smart. 

Tehnologia
Kalfire Gi se
bazează pe
patru puncte
cheie:



Timeline

INSPIRAȚIONAL

Un foc de tabără în aer liber a
fost sursa de inspirație pentru
un joc inegalabil de flăcări ale
Kalfire Gi: strălucirea jarului,
flăcările dansând, scânteile și
trosnetele din focul de lemne au
fost studiate intens, astfel că
șemineul cu gaz imită perfect
imaginea.

INOVATOR

Cele trei arzătoare pe gaz
funcționează independent
pentru a realiza
un model de flacără captivant,
dinamic, cu un consum de gaz
scăzut.

INTELIGENT
Este activă o gamă de opțiuni ce permite
personalizarea focului în diferite situații
specifice doar prin atingerea unui buton. 
Vrei să te bucuri un foc puternic
întreaga seara, fără să se încălzească
foarte mult spațiul? Doar selectezi
Confort+. 
Îți dorești să reduci la minimum
consumul de gaz? Selectează Confort. Îți
dorești să reglați focul pentru a crea o
atmosfera intimă? Selectează
Dispoziție. Orice ai alege, Kalfire Gi
calculează întotdeauna cel mai
captivant, dar și eficient foc din punct de
vedere energetic, garantând un foc
optim.

INTERACTIV

Controlul focului nu a fost
niciodată mai ușor, fie prin
intermediul aplicației
instalate pe o tabletă sau
smartphone, fie prin
telecomanda .  
Șemineul poate fi și integrat
în diferite sisteme de
automatizare a locuinței.



CONFORT
PLUS

EMBER GLOW
NATURAL
SPARK
GENERATOR

ANTI-
REFLECTIVE
GLASS

PUNCTELE FORTE Gi
- EXPERIENȚĂ - 



Această funcție îți permite să setezi
temperatura maximă, iar șemineul va
funcționa până când ajunge la punctul setat.
Cele trei arzătoare pe gaz sunt
controlate individual, rezultând
un foc dinamic și captivant chiar și atunci când
flăcările nu mai sunt la fel de puternice. 

CONFORT
PLUS



EMBER GLOW

Se livrează focare pe gaz Kalfire Gi cu
funcția EmberGlow (hibrid). Această
funcție folosește lumini LED pentru a crea
o strălucire realistă a ceramicii
și poate fi activă chiar și atunci când focul
nu arde. Astfel, se creează o atmosferă
confortabilă. Această particularitate vine
cu un consum redus de energie 



Natural
Spark
Generator

Generatorul de scântei naturale 2 generează continuu
scântei realiste care pornesc intermitent de la flăcări.
Setarea NSG aleasă determină cantitatea de scântei.

Modelele frontale Kalfire Gi pot
fi echipate cu sticlă antireflexivă,  reducând reflexia la
mai puțin de 1% și creând în continuare senzația unui foc
deschis.

Anti-
reflective

glass 



CONFORT

- cele trei arzătoare pe gaz
sunt controlate individual,
rezultând o flacără dinamică
și economii substanțiale
(până la 80%) la consumul de
gaz

PUNCTELE FORTE Gi
- SUSTENABILITATE- 

NATURAL GAS/
BIOPROPANE

-  toate șemineele pe gaz
Kalfire Gi pot fi
alimentate cu gaz natural,
propan sau biopropan.





FUNCȚII NOI

Prin aplicație, o combinație
a setărilor preferate pot fi
programate tocmai pentru a
pentru a personaliza focul în
funcție de starea de spirit. 
The Moods poate
fi activat la atingerea unui
butonul de pe telecomandă
sau prin aplicație. 

Cu această funcție Kalfire Gi, camera în care se află focul
poate să fie încălzită rapid: de exemplu, în cazurile în care
încălzirea centrală a locuinței este oprită și trebuie
încălzită doar camera unde se află șemineul.

În modul termostat, trebuie doar să indici temperatura
dorită prin intermediul aplicației.
Șemineul va încălzi apoi camera cât mai repede cu
putință. Când temperatura dorită este atinsă,
șemineul se va stinge automat.

THE MOODS TERMOSTAT



Șemineul poate fi folosit complet de pe
un telefon inteligent sau tabletă cu
aplicația Kalfire ConnectedApp.
Aplicația oferă și posibilitatea de a
programa anumite funcții sau pentru a
personaliza setările, în funcție de
dorințele tale. Aceasta poate fi 
 descărcată gratuit din Google Play
Store și Apple App Store



NOI FUNCȚII

E- BOX

unitatea tehnică nu mai
trebuie luată în considerare
în timpul proiectării carcasei,
fiind ascunsă sub baza
focarului

SDA

(aplicație de diagnosticare a
serviciului). Cu aplicația de
diagnosticare a serviciului, o serie
de date ale șemineului pot fi
monitorizate. Acest lucru permite
diagnosticarea precisă,
permițând o intervenție mai
rapidă a service-ului. 

1 2 3

3 VANE 

Cele trei vane de gaz asigură un
efect dinamic de flacără. Deoarece
acestea pot fi controlate individual
și precis ajustate, există potențialul
de a reduce consumul de gaz,
precum și de putere termică



MODELE









Șemineele cu gaz Kalfire sunt
pregătite de viitor și pot da
același randament cu un amestec
de gaz și hidrogen. În Europa,
furnizorii de gaze amestecă deja
hidrogenul cu gazele naturale,
tocmai pentru a arăta care va fi
viitorul în materie de energie.

SEMINEE -
HIDROGEN



CONTACT

Tel: +4 0721 280 587
            +4 0784 292 820
            +4 0763 687 665
Fax: +4 031 8169286

Email: office@seminee-
expert.ro
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