
KALFIRE
E-ONE 130
PRODUS NOU; CU FUNCȚII
SUPLIMENTARE 



Conectarea
oamenilor printr-
un foc sustenabil

Misiunea KALFIRE



Există un viitor
pentru

seminee
electrice?
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 Promovează
șemineele 

conexiunea 
între oameni?
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A crescut cererea
pentru șeminee

electrice în
ultimii 5 ani?
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Trebuia să ofere o experiență de foc
fără egal.

Produsul trebuia să fie potrivit pentru
orice interior.

Niciun combustibil fosili. Politica
noastră este 0 emisii. 

Noua tehnologie exclusivistă. La urma
urmei, Kalfire este un lider în inovație.

Care au fost
provocările
noastre?



Un produs pentru
persoanele care

doresc un
semineu, într-o

locație
unde nu se poate

instala un
șemineu pe lemne

sau pe gaz.
 

Este un produs
pentru

persoanele care
doresc un plus de

ambianță în
interiorul lor
casei  și unde

siguranța joacă
un rol important.

 

Pentru dealeri,
acesta reprezintă

un răspuns la o
nevoie din partea

piață și o
îmbogățire a
afacerii lor.

 

Care au fost provocările
noastre?



Oferă o
experiență de
neegalat a
focului.

Produsul este
potrivit pentru
orice interior.

Fără
combustibili
fosili, complet
electric. Zero
emisii.

Tehnologie
exclusivă. La
urma urmei,
Kalfire este un
lider în
inovație.

Care sunt actualele noastre
oportunități?

 



Un produs pentru persoanele care
doresc un șemineu, într-o locație

unde nu se poate instala un semineu
pe lemne sau pe gaz.

 

Este un produs pentru persoanele
care doresc un plus de ambianță în

interiorul casei lor  și unde
siguranța joacă un rol important.

 
Șemineul KALFIRE E-ONE reprezintă un
răspuns la o nevoie pe care piața o are în

moemntul de față. 
 

Care sunt
actualele
noastre
oportunități?





Specificații 

Tehnologie cu flacără HD unică
Tehnologie Dual HD Flame
E-one 130 de bușteni
personalizați
2Kw încălzire Atmos +

Sticla fumurie Kalfire
Telecomandă
Lățime: 1311 mm
Înălțime: 906 mm (inclusiv
încălzitorul Atmos)
Adâncime:  494mm

      flux de aer îmbunătățit

FRONT



Specificații 

Tehnologie cu flacără HD unică
Tehnologie Dual HD Flame
E-one 130 de bușteni
personalizați
2Kw încălzire Atmos +

Sticla fumurie Kalfire
Telecomandă
Lățime: 1311 mm
Înălțime: 906 mm (inclusiv
încălzitorul Atmos)
Adâncime: 529 mm

      flux de aer îmbunătățit

COLȚ STÂNGA



Specificații 

Tehnologie cu flacără HD unică
Tehnologie Dual HD Flame
E-one 130 de bușteni
personalizați
2Kw încălzire Atmos +

Sticla fumurie Kalfire
Telecomandă
Lățime: 1311 mm
Înălțime: 906 mm (inclusiv
încălzitorul Atmos)
Adâncime: 529 mm

      flux de aer îmbunătățit

COLȚ DREAPTA



Specificații 

Tehnologie cu flacără HD unică
Tehnologie Dual HD Flame
E-one 130 de bușteni
personalizați
2Kw încălzire Atmos +

Sticla fumurie Kalfire
Telecomandă
Lățime: 1311 mm
Înălțime: 906 mm (inclusiv
încălzitorul Atmos)
Adâncime: 529 mm

      flux de aer îmbunătățit

130 TREI LATURI 



NOI FUNCȚII



NOI FUNCȚII KALFIRE E-ONE 130

Noi butuci ceramici
extrem de reali,
creați special pentru
KALFIRE E-ONE 130

Noi flăcări CREATE
special pentru E-one
130. Nu am copiat pur
și simplu E-one 100, ci
am dezvoltat ceva
care se potrivește
acestui șemineu.

Imagine
suplimentară a
flăcării creată pe
baza unui foc de
lemne. Consumatorii
vor avea, în curând,
posibilitatea de a
alege între  imagini cu
flacără

design robust
pentru toate noile
modele



CONTACT

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

Email: office@seminee-
expert.ro

mailto:office@seminee-expert.ro

