
 
met een druk op 
de knop.

vuur
Dit is onze tijd



Ontek de voordelen

Gas of houtkachel



Vuur is al lang een integraal onderdeel van 

het menselijk leven. Ook in het verleden werd 

de gemoedelijke ruimte voor de brandende 

vlammen nog gewaardeerd, vooral door de 

gebruikers. Het houtvuur, het knisperen en 

kraken, de warmte en gezelligheid die het 

uitstraalt, verwarmt het hart snel.

Geen wonder dat veel mensen tegenwoordig 

deze gezelligheid naar huis willen brengen. 

Een plek om te ontspannen en samen te 

komen, de rustplaats na een stressvolle dag 

en de warmtebron na een lange wandeling op 

koude dagen - de open haard als middelpunt 

van het leven. Maar een Gaska-min? Wie nu 

denkt dat de gezellige sfeer voorbij is, vergist 

zich.

. 

U wist het verschil met houtvuur? 

Het vlammenspel op de vorige 

pagina’s is een gasbrand. Niet 

onbekend - de focus van deze was 

meer gericht op de voordelen. Of het 

nu gaat om aanstekers, kachels, het 

verwarmen van champignons of 

gaskachels, gas blijft een 

eenvoudige, comfortabele manier 

om een vlam of warmte te 

produceren. 

De weg naar de gashaard is, zoals u 

ziet, niet helemaal absurd - we 

creeren luxe en decoratief comfort 

voor maximaal gemak. De 

stralingswarmte in combinatie met 

een individueel ontwerp en 

eenvoudige gasregelmogelijkheden 

is de optimale oplossing voor vele 

klantwensen. Overtuig uzelf van 

onze nieuwe gashaarden.

Vuur - beleef de 
traditie opnieuw.

Voordelen
Gaskamin
Superieure veiligheidscontrole

Veelzijdig brandersysteem met 
efficiente en energiebesparende 
verbrandingstechniek

Communicerende afstandsbediening met 
thermostaat functie houdt de gewenste 
temperatuur constant

Geen verdere ontstekingsbron nodig  

 Brand met een druk op de knop

Realistische keramische stammen

Optionele uitrusting met LED-
sfeerverlichting om een gloeiende 
sintelbed te simuleren voor meer dimensie

Dynamisch en realistisch vlambeeld dat 
nooit saai wordt

Kan worden aangesloten op een 
bestaande gasvoorziening en kan ook 
worden geïntegreerd in bestaande 
schoorstenen

Personaliseerbaar door middel van 
decoratiemateriaal volgens uw wensen

Onderhoudsvriendelijk en schoon, geen 
roet

Geen hakken en slepen van hout



Opslagsteensysteem S16 met gashaardinzet Ekko G U 45 afgewerkt met Camina-silicaatverf

Na het werk ben ik blij om thuis te komen, mijn familie te 
zien en over de dag te praten. Het vuur is onze 
rustplaats, het brengt ons allemaal dichter bij elkaar.  
Geen slepend hout, gewoon aan en uit zetten. „          “ 

 

Vuur ontspant
en verbindt.

Het is dus goed als er snel en gemakkelijk een 

vuur kan worden aangestoken. Met onze nieuwe 

gashaarden maakt u van uw huis in een 

handomdraai een plek met een bijzondere sfeer. 

Geniet van de voordelen van een gashaard: geen 

slepen, geen roet, geen vuil. De stress van het 

dagelijks leven is snel vergeten - gebruik je tijd 

voor de leuke dingen in het leven.

PRAKTISCH



Het leven verandert, de wereld verandert, maar

als we samen rond het vuur zitten, zijn we jong, we zijn jong...

Het esthetische vlammenpatroon en het effect van gloeiende

kolen, zoals toen we bij het kampvuur waren!

Een indrukwekkend vlambeeld dat nooit

saai wordt. 

Stijlvol
In fase 9 van de afstandsbediening creeren 

we een realistische dynamiek van de 

gasvlam. Bovendien daalt het gasverbruik in 

deze fase. 

Uniek zijn de stammen van keramiek waarin 

wolfraamdraden zijn verwerkt. Door het 

contact met de vlam verlicht de draden. Dit 

zorgt voor een bedrieglijk echt gloei-effect.

Met de nieuwe LED-omgevingsverlichting 

wordt een bed van gloeiende kolen 

gesimuleerd. Het kan afzonderlijk worden 

gebruikt als er geen warmte nodig is of 

het vlammenpatroon nog meer dimensie 

moet krijgen.

 

 

„       “ 

Vuur wekt 
herinneringen

De avond bij het kampvuur - waarschijnlijk heeft 

iedereen die van vuur houdt zijn eigen 

herinneringen aan deze bijzondere momenten. 

Verhalen worden uitgewisseld en je geniet van 

het samenzijn. Waarom niet ook thuis bij het vuur 

en oude herinneringen tot nieuw leven brengen? 

Onze gashaarden kunnen bijna overal worden 

aangesloten op de bestaande gasvoorziening 

dankzij hun uitgebalanceerde afzuigsysteem en 

dankzij hun individuele vormgeving passen ze 

uitstekend in uw interieur. Zelfs bestaande 

haarden kunnen worden omgebouwd, er zijn bijna 

geen grenzen. Met uitneembare lambrisering en 

decoratief materiaal voor het vlammenspel kunt 

u uw eigen exclusieve ontwerp maken en zich 

thuis voelen.

Gas-Kamineinsatz Ekko G U 100 mit Designkeramik und individuell gestaltetem Feuertisch



Vuur met een druk op de knop.

 Alles ontspannen door„   “  
 

bediening met 
afstandsbediening .

Ekko G U 100 

Vuur met een druk op de knop? 
Zo eenvoudig..

Het kan! Onze gashaarden zijn technisch 

op het hoogste niveau dankzij de 

intuïtieve Display-afstandsbediening en 

zijn zeer eenvoudig te bedienen. Het hart 

van het systeem zijn de gereproduceerde 

Kera-mik stammen. Daarin zijn meerdere 

brandermondstukken geïnstalleerd, die 

afhankelijk van het model afzonderlijk 

door brandergroepen kunnen worden 

aangestuurd. Zo kan de vlam en dus ook 

de warmtetoevoer naar wens worden 

geregeld. Aangezien de kleppendriver 

een laagspanningsoplossing is, is de 

bediening ook bijzonder stil en veilig.

Vuur 
fascineert.

Programmeerbare tijdprogramma’s

De radiografische afstandsbediening 

communiceert in twee richtingen, 

stuurt de gashaard aan en geeft indien 

nodig informatie terug.

Vlammenpatroon handmatig 
instelbaar in 8 stappen, 9e stap 
met automatische regeling voor 
een dynamisch vlammenpatroon, 
kamertemperatuurregeling voor 
een optimaal ruimteklimaat

Het display informeert over: 
Werking, bedieningsmodus, 
storingen, kamertemperatuur, 
batterijstatus, regelstatus bij in- 
en uitschakelen, weekdag, 
verbindingsstatus, vlamniveau, 
energiebesparingsmodus

Innovatief



Model + Details
Klassieke rechte lijn
De inzetstukken van de Lina G-serie bieden het klassieke, frontale zicht op het vuur.

Altijd in beeld
Geniet van het driezijdige uitzicht op de vlammen met de Ekko G U inserts.

Ekko G U 100Ekko G U 45

Ekko G L 67Ekko G L 45 Ekko G L 100

Ekko G U 67Ekko G U 45(90)

Om de hoek denken
De Ekko G L/R modellen geven het vuur meer diepte, dankzij het uitzicht over de hoek.

Hier afgebeeld: Model Ekko G L, verbrandingskamer links uitgelijnd. Ook verkrijgbaar: Model Ekko G R, vuurkistje rechts. 
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Waarden op basis van (gassoort) G20

Ledomgevingsverlichting
Voor de simulatie van een houten brandbed kan 

een LED-ambianceverlichting worden ingesteld. 

Dit geeft meer dimensie aan het vlambeeld en 

zorgt voor de uitstraling van een houtvuur.

Technische Details

zonder LED-omgevingsverlichting

met LED-omgevingsverlichting

Lina G  
67

Lina G  
73

Lina G  
100

Ekko G  
L/R 45

Ekko G  
L/R 67

Ekko G  
L/R 100

Ekko G  
U 45

Ekko G  
U 45(90)

Ekko G 
U 67

Ekko G 
U 100

Nominale warmtebelasting kW 10,8 9,5 11,7 10,0 10,8 11,7 10,0 10,8 10,8 11,7

Warmtevermogensbereik kW 3,4 – 9,2 3,5 – 8,6 4,9 – 9,9 2,0 – 8,2 3,4 – 9,2 4,9 – 9,9 2,0 – 8,2 2,2 –9,3 3,4 – 9,2 4,9 – 9,9

Energie-efficiëntieklasse 
volgens (EU) 2015/2016

Schijfbreedte (a) mm 587 730 1005 433 620 1047 444 454 652 1089

Schijfhoogte (b) mm 475 592 475 510 510 510 510 510 510 510

Schijfdiepte (c) mm — — — 319 424 309 319 899 424 309

Interieur
De achter- en zijwanden van de 
verbrandingskamer kunnen worden bekleed 
met plaatstaal in antraciet (mat) of zwart 
glaskeramiek (glanzend).

plaatstaal antraciet (mat)

Glaskeramiek zwart (glanzend)

Flexibel en combineerbaar
De Schmid gas-openhaardcassettes zijn flexibel in te 

richten en voor het grootste deel te combineren met 

enkele van onze Camina-designproducten. Ook in

staande openhaardconstructies onze inserts 

kunnen worden geïntegreerd. Als u wilt 

ombouwen naar een gashaard, neem dan contact 

met ons op.



Vele
Mogelijkheden
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Onze vakhandelaren adviseren u graag. 

Samen vindt u uw droomhaard en uw lokale 

dealer:  

www.fairfires.nl
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Wij adviseren u graag!

Fair Fires B.V. 

Postbus 157

6921 AD Duiven

Onze showroom is te bezoeken op afspraak.

Anholtseweg 10, 7091 HA Dinxperlo Tel. 026 820 05 28

www.fairfires.nl

info@fairfires.nl

Maak met een druk op de knop kennis met vuur online!
FAQ’s over gashaarden, uitleg en de 
vlammensimulator zijn te vinden 
onder
www.fairfires.nl

https://www.facebook.com/FairFires

Stempel:




