Elektrische Haarden

De Infinity “e” Serie.

Elektrische vensterhaarden met intens sfeervolle beleving

Infinity Elektrische Haarden met
Gebaseerd op het enorme succes van de 3D Ecoflame elektrische haarden presenteren
wij nu een nieuwe, opvolgende generatie. Alle modellen geven een schitterend ultrarealistisch diep reflecterend vuurbed- en vlammeneffect, dat als industriestandaard is
doorgevoerd. De nieuwe serie toont een flakkerend sintelvuurbed, heeft een 7-daagse
tijdklok, een optionele luxe afwerklijst en omlijstende stemmingsverlichting om slechts
enkele verbeteringen te noemen.

Ultieme veelzijdigheid

One sided

2 zijdig
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One sided & trim

Suite

FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991

3 sided

Iedere haard wordt met
wegneembare zijpanelen
geleverd voor een ééntwee, of driezijdig zicht op
het vuur.

Inhoud
Infinity 480e
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Infinity 780e
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Infinity 890e
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Infinity 1500e
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Afmetingen & Specificatie
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Belangrijkste Functies

eco
LEVENDE
VLAMMEN

GEMOEDSSTAND
(OPTIONEEL)

LEVEND
VUURBED

THERMISCHE
AFSTANDSBEDIENING

VUURBED
OP MAAT

ECO DESIGN
GECERTIFICEERD

De geheel nieuwe serie Infinity 4D Ecoflame
elektrische haarden hebben opzienbarende nieuwe
eigenschappen.
LEVENDE VLAMMEN OPTIES –

THERMOCONTROL AFSTANDSBEDIENING

Een schitterend vuur met vlameffecten die je

– Alles regelen met een eenvoudige afstandsbediening

aan je stemming kunt aanpassen.

Kies de verlichting, kies het vlammeneffect, Zet de

Relax met het sfeerverhogende ultrarealistisch vlammen-

verwarming aan of geniet alleen van het vuur, de

effect met drie kleuren opties: warm amber, heet blauw en

vlammen en het lichtspel. Alle functiemogelijkheden zijn

een verbazingwekkende combinatie van beide kleuren;

eenvoudig te bedienen met de elegante afstands-

elk instelbaar in vier verschillende sfeerniveaus van

bediening.

wisselende helderheid en vlamhoogtes.

.

REFLECTEREND VUURBED – een palet van 13 prachtige
kleuren. Net zoals je de sfeerkleuren voor het natuurlijke
vlammeneffect kunt kiezen, kun je de kleuren van het ultra
realistisch vuurbed ook instellen. Van rustig gloeiende
amberkleurige sintels kun je met je afstandsbediening uit
twaalf andere kleuren kiezen die bij je stemming passen.
Je kunt zelfs een automatische kleurenwisseling instellen
die in een doorlopende cyclus van kleur naar kleur gaat.

VUURBED OPTIES OP MAAT- Afwisselend beeld door de variabele
keuzes van verschillende vuurbed mogelijkheden.
Welk beeld wil je vandaag zien? Traditioneel houtvuur? Ultra koel ijs
en kristal? De keuze is aan jou. Je kunt zelfs je eigen op maat
gemaakte beeld creëren door het glaspaneel eruit te nemen en je
eigen vuurbed te ontwerpen met gebruik van de verschillende
bijgeleverde materialen. (houtstammetjes, kristallen, sintels etc.) .
ECODESIGN GEREED – hou van je haard,
hou van je energiebesparing.
Energiebesparing is een tweede natuur van onze haarden.
Net zoals de thermostatische bediening kun je de haard

SFEER INSTELLING (OPTIONEEL) – Creëer de juiste

ook instellen om automatisch in- en uit te schakelen op de

sfeer in je kamer met accentverlichting buiten je haard.

tijd die jij wenst. De haard heeft een 7 daagse tijdklok

Optionele verschillende lengtes LED verlichtingsstrips

instelmogelijkheid, thermische beveiliging en “open raam”

kun je buiten de haard aanbrengen, op de haard

herkenning. Al onze elektrische haarden zijn geproduceerd

aansluiten en eenvoudig met de afstandsbediening

volgens de EU standaarden waardoor zij voldoen aan de

instellen. De 13 prachtige kleuren kunnen naast

ECOdesign richtlijnen .

dezelfde kleuren in de haard, ook in afwijkende aparte
kleuren ingesteld worden.
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Scan de QR code om de Infinity 4D Ecoflame Elektrische haard op YouTube te zien u
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991

Productkenmerken uitgelicht
• Vuurbed opties op maat. Een brede keuze aan

Hoog efficiënte warmtebediening d.m.v. een 7-

vuurbed mogelijkheden wordt meegeleverd, zoals

daagse programmeerbare tijdklok en een

houtstammetjes, sintels, grote en kleine kristallen en

elektrische thermostaat maken deel uit van de

gloeisintels,. Hiermee kun je de haard helemaal

stijlvolle afstandsbediening.

naar je eigen smaak inrichten.

De haarden zijn geproduceerd volgens de EU

• Opwindend realistisch “LevendeVlammen” effect
in drie kleurenopties met elk vier sfeerinstellingen
voor verschillende helderheid en vlamhoogte.
Realistisch flakkerend vuurbed met dertien

standaarden en voldoen aan de EcoDesign
richtlijnen waardoor zij officieel gebruikt mogen
worden; tevens beschikken ze over een “open
raam” detectie.

verschillende kleuropties en vier sfeerinstellingen.

• Twee warmte instellingen schakelen automatisch

Kies voor een smeulend natuurlijk rustig gloeiend

om de gekozen kamertemperatuur te bereiken en

vuur of afhankelijk van jouw stemming voor een

te behouden.

van de twaalf andere kleurcombinaties die je in
een handomdraai met de afstandsbediening kunt
instellen. Je kunt zelfs een automatische kleurenwisseling instellen die in een doorlopende cyclus van
kleur naar kleur gaat.
OPTIONELE SFEERVERLICHTING. Met deze
accentverlichting buiten je haard creëer je de juiste
sfeer in je kamer. LED verlichtingsstrips in diverse

• 2kW max warmteafgifte en 100% efficiënt
tijdens gebruik.
• Optioneel muurbeugels om de haard op te
hangen en er eventueel een schouw of
strakke ombouw omheen te maken.
Bij alle haarden geldt 5 jaar garantie op
onderdelen bij normaal gebruik.

lengtes kun je buiten de haard aanbrengen, op de
haard aansluiten en eenvoudig met de afstandsbediening instellen. De 13 prachtige kleuren kunnen
naast dezelfde kleuren in de haard, ook in afwijkende
aparte kleuren ingesteld worden.

Maak je eigen vuurbed
Each fire comes with logs, large crystals, small crystals and embers so you can create the fire bed of your choice
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ThermoControl
Afstandsbediening
Temperatuur sensor
convectie

Bediening van je nieuwe
“EcoDesign gereed”
elektrische haard
De innovatieve geavanceerde technologische

Display

Thermostatische afstandsbediening van Infinity
helpt je om de haard gemakkelijk te bedienen.
Het vlammen effect, vuurbed- en sfeerlicht, en
de verwarming kunnen allemaal apart of

Mode

samen met andere functies ingesteld worden.
Heating/Advance

Power

Vlammen effect

Tijd en dag
Vuurbed
Batterij

Optionele
sfeerverlichting
Doorscrollen

Tijdklok

Vlammen en licht
opties

Actuele kamertemperatuur
Heating period
Temperature set
Timer in
normal
mode

Vlammen en/of
verlichtingniveaus
aanpassen

Creëer jouw sfeer – met de
optionele verlichtingssets
• Optionele LED verlichtingsstrips tot 4 meter lengte zijn verkrijgbaar.
• LED strips zijn flexibel dus kunnen niet alleen strak langs de haard, maar ook rond een ombouw gemonteerd worden.
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991

Infinity 480e
De meest compacte in de serie is de 480e, ideaal om in een
schouw te plaatsen die bij speciaalzaken verkrijgbaar zijn.
Net zoals de andere haarden in de serie kan deze strak tegen een
wand gemonteerd worden of kan het twee- of driezijdige zicht op het
vuur benut worden. De prachtige echtheid van het diepe 4D vlam effect
zal de sfeer in iedere woonkamer enorm verhogen.

eco

Infinity 480e in Stokesay schouw

WWW.CHARLTONANDJENRICK.CO.UK
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991
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Infinity 780e

Infinity 780e in Edgemond schouw
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991

Een erg geliefde haard die fantastisch staat op de plek van een open haard en met
een schouw, op deze pagina’s getoond met verschillende schouw ideeën.
Door de verschillende constructie technieken geschikt om in een bestaande
open haard, nis of schouw te installeren of in een nieuw ontwerp wandhaard
te gebruiken.
Bij het installeren kan gekozen worden voor zicht op het vuur door drie,
twee of één venster. Het buitengewoon veelzijdige toepassingsontwerp
geeft geen beperking tot alleen slechts twee dimensies.
eco

Infinity 780e in Wave schouw
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Infinity 890e
De 890e is een “landschap” haard die zowel in een wand als in een schouw
een indrukwekkende verschijning is. Extreem veelzijdig in ontwerp, heeft de
890e enkele, twee- of driezijdige inbouw of wandmontage mogelijkheid. In
vrijwel ieder denkbaar ontwerp voor een haardlocatie kan de nieuwe Infinity
e-serie toegepast worden.

eco

Infinity 890e zonder zijpanelen in Wrockwardine ombouw met
optionele LED sfeerverlichting onder de rand
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991
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Infinity 1500e
De grootste haard in de serie en een absolute showtopper! De 1500e haard geeft een enorme
impact in ieder vertrek en leent zichzelf voor vele toepassingen, o.a. ideaal als kamerverdeler.
Ultiem esthethisch en ontworpen voor grote installaties omvat de 1500e de veelzijdigheid van
alle toestellen uit de Infinity e serie. Ingebouwde enkele- twee- of driezijdige aspecten verhogen
de maximale mogelijkheden in een woonkamer.

eco

Infinity 1500e with Crystal fuel bed in false chimney breast
with tv fitted above and optional mood lighting installed
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991
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Dimensions and Specifications

Shown as supplied for front
opening arrangement with
side panels in position either
or both side panels can be
removed to give a 2 sided
or 3 sided arrangement

Shown with both
side panels removed
to give greater
design opportunities
of installation

MODEL

A

B

C

D*

E

F

G

H

I

J

K

L

M

480 4D

513

452

562

170

668

72

538

530

20

473

50

62

53

780 4D

790

506

840

170

722

70

815

585

20

528

50

62

53

890 4D

918

342

965

170

557

70

946

422

20

365

50

62

53

1500 4D

1502

342

1555

170

557

72

1528

422

20

365

50

62

53

ALL DIMENSIONS IN MM * when using a wall bracket add 8mm to appliance depth D = 178mm
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FOR MORE INFORMATION CALL 0845 519 5991

Infinity 480e in Stokesay suite

Infinity 480e in Aylesbury suite

Infinity 780e in Wave suite

Infinity 780e in NEW Edgemond suite

Infinity 890e in Wrockwardine suite

Scan the QR code to view
the Infinity 4D Ecoflame
Electric Fire on YouTube u

WWW.CHARLTONANDJENRICK.CO.UK
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Infinity Fires
Charlton & Jenrick Ltd, Unit D,
Stafford Park 2, Telford, Shropshire TF3 3AR
Tel: 0845 519 5991 Fax: 0845 519 5992
e-mail: sales@charltonandjenrick.co.uk

www.charltonandjenrick.co.uk
CONNECT WITH US:

@cJfires

cJfires

1CJGroup

cJfires

charltonandjenrick
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