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 Heat Pure
 Vedeldade insatser för inbyggnad 
  

Med reservation för ändringar i mått och data. 

Leveransvillkor: Säljes endast via auktoriserade återförsäljare. 
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Kal-fire är ett holländskt, familjeägt företag. Företaget 

grundades 1981 av makarna van Melick och under åren, trots 

en kraftig tillväxt, har företaget aldrig förlorat sin speciella 

karaktär. Detta visar sig i ett enormt engagemang med kunder, 

återförsäljare och produkter och i en långsiktig vision som 

möjliggör en kontinuerlig utveckling. Under tiden har nästa 

generation av Van Melick familjen kommit till företaget. 

Personer med ett varmt hjärta för eldstäder och en modern 

syn på design och teknik. De garanterar också personligen 

kvalitet och service. Dessa egenskaper gör Kal-fire till ett 

multinationellt företag vad gäller profil och kompetens, 

kombinerat med äkta engagemang för en familjeägd koncern. 

Värmen i ett familjeägt företag
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Heat Pure 45



HeatPure 45

HeatPure 45
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Topp vy

•	 Liten	diameter	på	rökstos	
•	 Litet	inbyggnadsdjup
•	 Friskluftsanslutning	1	x	Ø	150	mm

Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ) 
Tillval: Natursten DS1-HP45

 

Effekt:  4,6 – 9,3 kW
Verkningsgrad: 86 %

Heat Pure 45
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Heat Pure 60
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)

Effekt:  6,5 – 13 kW
Verkningsgrad: 81 %

Heat Pure 60

HeatPure 060

HeatPure 060
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Topp vy

Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	1	x	Ø	150	mm
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Heat Pure 65
3-sidig
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)
Tillval: Natursten DS5-HP653Z

Effekt:  7,4 – 15,2 kW
Verkningsgrad: 83 %

Heat Pure 65
3-sidig
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Topp vy

Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm
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Heat Pure 70
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•	 Liten	diameter	på	rökstos
•	 Litet	inbyggnadsdjup
•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm

Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)
Tillval: Natursten DS9-HP70

 
Effekt:  4,8 – 9,7 kW
Verkningsgrad: 85 %

Heat Pure 70

HeatPure 70

HeatPure 70
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Heat Pure 71
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ) 
 

Effekt:  7,5 – 15 kW
Verkningsgrad: 72 %

Heat Pure 71
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HeatPure 071

HeatPure 071

Ø 250 Ø 150 (4x)
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Topp vy

Front vy 

•	 Liten	diameter	på	rökstos
•	 Litet	inbyggnadsdjup
•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm



Heat Pure 85
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)
 

Effekt:  6,5 – 13 kW
Verkningsgrad: 76 %

Heat Pure 85
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HeatPure 085

HeatPure 085
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Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm



Heat Pure 90
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hörn
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HeatPure 90R
HeatPure 90R

Ø 250
Ø 150 (4x)
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Heat Pure 90 
höger hörn

Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)
Finns också för vänster hörn
 
Effekt:  7,5 – 14,9 kW
Verkningsgrad: 80 %

Topp vy

Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm
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Heat Pure 100
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)  
   
 
Effekt:  8,8 – 17,6 kW
Verkningsgrad: 80 %

Heat Pure 100

Topp vy
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•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm
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Heat Pure 105
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)   
 

Effekt:  8,5 – 17 kW
Verkningsgrad: 75 %

Heat Pure 105

HeatPure 105

HeatPure 105
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Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm
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genomsyn

Heat Pure 105T
med genomsyn
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ)  

Effekt:  8,8 – 17,6 kW
Verkningsgrad: 78 %

Heat Pure 105
genomsyn

HeatPure 105T

HeatPure 105T
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Topp vy

Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm
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Heat Pure 110
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ) 
  

Effekt:  8,2 – 16,5 kW
Verkningsgrad: 75 %

Heat Pure 110

HeatPure 120

HeatPure 120
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Front vy 

•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm



Heat Pure 120
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Inklädnad i eldstad som standard skamol
(se sid 28 för alternativ) 
  

Effekt:  8,6 – 17,2 kW
Verkningsgrad: 75 %

Heat Pure 120

HeatPure 120

HeatPure 120
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•	 Friskluftsanslutning	2	x	Ø	150	mm
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Skönhet & Intelligens

Vacker
Som du säkert redan förstått så är Heat Pure inte enbart en 
intelligent designad eldstad utan också förmodligen den mest 
attraktiva vedeldade eldstaden på marknaden. De rena linjerna, 
den minimalistiska designen och de ramfria glasluckorna 
garanterar en optimal insyn till elden. Välj mellan en inredning i 
skamol, svart stållamell eller design (tillval).

Design (tillval) 

Skamol (levereras som standard) 

Svart stållamell (standard, alternativ anges vid beställning)

En eldstad har aldrig tidigare 
varit så vacker.  
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4-sidig täckram, 10 cm  

Täckramar
Heat Pure front modeller levereras som standard med en 
4-sidig täckram på 2,5 cm. Fyra andra ramar finns också som 
alternativ: en 3 eller 4-sidig ram på 7 respektive 10 cm. Dessa 
ramar gör olika installationsdjup möjliga och erbjuder en stor 
variation av design lösningar.

Kal-Fire erbjuder en helt unik eldstad - tekniskt fulländad - men framför allt att njuta av. Ta en 
titt på de nästan ramfria glasen och hur skickligt man har gömt infästningen som håller glaset 
på plats. Heat Pure är fantastisk - ända ner till minsta detalj. En sann skönhet som förhöjer varje 
interiör.
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Skönhet & Intelligens

Uppvärmning
Men naturligtvis köper du inte Heat Pure bara för designen. Du 
vill också njuta av värmen. Det är då du upplever den geniala, 
teknik som döljer sig i Heat Pure. Det börjar när du öppnar den 
praktiskt taget ramfria hissluckan med specialhandtaget. Luckan 
försvinner sen helt i omramningen. Lägg nu in några vedträn i 
eldstaden. Använd endast obehandlat, torr och kluven ved. Detta 
leder till bästa resultat.

Ramfri hisslucka
Den praktiskt taget ramfria hissluckan har inga störande kanter 
som hindrar insynen till elden. Oavsett om du eldar med stängd 
lucka eller luckan halvöppen så störs inte insynen av en ram. Den 
teknik som gör detta möjligt är patenterad och du hittar den på 
samtliga Heat Pure modeller.
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Enkel att använda
Heat Pure har två typer av luftreglering: Den termostatstyrda 
lufttillförseln reglerar automatiskt den nödvändiga primära 
förbränningsluften som krävs för en optimal förbränning. Den 
sekundära lufttillförseln sköter du manuellt. Detta ger dig möj-
lighet att reglera intensiteten i flammorna och värmen från Heat 
Pure efter dina önskemål. 

Upptändning
Placera några större vedträn i botten av eldstaden och fyll på 
med mindre upptändningsved. Använd upptändningskuddar när 
du tänder brasan. Öppna det manuella luftreglaget fullt och låt 
dörren stå en aning på glänt i några minuter. Då får du snabbt 
fart på brasan. När du fått en ordenligt glödbädd är det dags att 
fylla på mer ved.
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Skönhet & Intelligens

Patenterat energibesparande spjäll-system  
Med det patenterade energisparande spjäll-system som finns i 
Heat Pure får du två eldstäder. En sluten eldstad och en öppen spis. 
I båda fallen ser det patenterade, energisparande spjäll-systemet 
till att din eldstad fungerar perfekt. När luckan är stängd tar Heat 
Pure in förbränningsluften direkt in i eldstaden. Detta fungerar 
perfekt och övrig ventilation i huset kan inte påverka förbrännings- 
processen. Spjället ser till att det är den kalla utomhusluften som 
används till förbränningen. Till skillnad från konventionella insatser 
med omramning, där den kalla utomhusluften inte är direkt kopp-
lad till eldstaden och man riskerar ett kallras in i rummet. 

Eldning med stängd hisslucka

Luften går direkt in i eldstaden med hissluckan stängd
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Intelligent
Nu brinner det med livliga lågor och luftströmmen kommer 
igång. Detta är verkligen märkbart när du öppnar för att lägga 
i fler vedträn eller njuta av lågorna med öppen hisslucka. 
Luftströmmen in till eldstaden ändras omedelbart tack vare det 
dubbla spjäll-systemet. Eldstaden släpper in uppvärmd luft in 
till rummet för att kompensera den luft som går åt till förbrän-
ningen.   
Detta förhindrar inte bara kallras utan Heat Pure ser också till 
att lufttrycket i rummet alltid förblir balanserad. Detta bidrar till 
en trivsam och hälsosam livsmiljö.

Eldning med öppen hisslucka

Luftströmmen när hissluckan är öppen 
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Skönhet & Intelligens

Rent glas
Förutsatt att du eldar med torr ved så kommer glaset - genom 
vilket du njuter av de dansande lågorna - hållas praktiskt taget 
rent, eftersom Heat Pure “spolar” glasen konstant med luft. Men 
om glasen behöver rengöras är detta mycket enkelt. I detta fall 
kan dörren, som normalt glider uppåt, lutas eller skjutas framåt 
(beroende på typ av modell).

Front modell

Hörn modell

Ren förbränning
Heat Pure serien är bland de mest miljövänliga vedeldade slutna 
eldstäder i världen. Den täta eldstaden och den intelligent 
inbyggda tekniken garanterar optimal förbränning. Optimal 
förbränning garanterar lägsta utsläpp av kolmonoxid (CO) och 
stoft och ger en hög verkningsgrad. Nästan alla modeller i Heat 
Pure serien uppfyller alla europeiska normer som CE-standard, 
den strikta österrikiska 15A standarden, den tyska BImSchV nivå 
2 och den nya belgiska standarden. Du gör inte bara ett val av 
en vacker effektiv eldstad utan du gör även ett val för en renare 
miljö!

Fraunhofer V K F A E A I
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%

CO%

Maximal insyn till elden
Glasdörren har placerats i en nästan osynlig ram. Detta ger en 
obehindrad insyn till lågorna (patenterad). 

Justerbar flamhöjd
Den effektiva tätningen runt brännkammaren gör elden lätt att 
justera. Lågorna kan regleras manuellt så att de fortsätter att 
brinna även på en lägre effekt.

System för rena rutor
Systemet med luftspolade glas gör att rutorna hålls rena från 
besvärande sot förutsatt att du eldar med torr ved.

Enkel att elda
Den inbyggda termostaten kontrollerar förbränningsluften. Detta 
garanterar en enkel och snabb upptändning och skapar snabbt en 
vacker flambild.

Anslutning för friskluft
Om du eldar med stängd dörr används inte rumsluften till 
förbränningen, förutsatt att du anslutit friskluft utifrån. Heat Pure 
fungerar som ett slutet system. Ett patenterat spjäll förhindrar 
att utomhusluften kyler ner rummet, vilket är fallet med många 
konventionella system för murspisar.

Ren förbränning
Heat Pure är godkänd enligt DIN+ standard för utsläpp. Heat Pure 
ger en minimal belastning på miljön med maximal värmekomfort. 

Enkelt att rengöra glas
Den unika stängningsmekanismen gör att glaset går att vinkla 
utåt. Detta gör rengöring ytterst enkelt. I vinklat läge faller 
smutspartiklar automatiskt in i brännkammaren. Området framför 
eldstaden förblir rent.

Val av inredning
 Heat Pure erbjuder 3 olika lösningar på inredning; skamol, 
stållameller i svart eller design (tillval).

Tilltalande design
För att få en så modern och tilltalande design som möjligt har 
speciella mekanismer byggts in för att reglera intensiteten av 
elden och för att kunna vinkla ut glaset.

Rena linjer i omramning
Det inbyggda friskluftsspjället innebär att omramningen kan 
hållas ren från yttre spjällreglage. Då Heat Pure är enkel att 
reglera så behövs i de flesta fall heller inget rökgasspjäll och ytan 
på omramningen hålls ren från reglage.
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