
Automatische bio-ethanol haarden 
zonder schouw of gasaanvoer
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www.bio-o-fire.com
Volg ons op sociale media:



De mooiste sfeerhaard brandt zonder schouw

Deze sfeerhaard ziet er net uit als een traditionele gashaard met een mooie vuurlijn vanuit een natuurlijke keienpartij.
 

Maar dan wel zonder schouw, gasaanvoer of afvoer!
In plaats van aardgas wordt er bio-ethanol gebruikt: dit geeft geen rook, roet, CO of fijn stof.

Deze biobrandstof is een soort van alcohol die op duurzame wijze geproduceerd wordt uit biomassa. Dit gebeurt door 
fermentatie van suikers afkomstig van verschillende natuurproducten (bijv. graangewassen, suikerriet…). Vandaar de 

toevoeging “bio”. Dit maakt dan ook dat bio-ethanol haarden een ecologische oplossing zijn. 
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Plug & Play
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De haard is zeer eenvoudig te plaatsen. 
Hang of zet de haard op zijn plaats, steek de stekker in het 
stopcontact, koppel de slang aan het aparte vat en…
Klaar!
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BIO-O! 50-90 open wandopstelling



Your Company Name 6

Freedom of Design

BIO-O! heeft geen schouw nodig, dit geeft een 
enorme vrijheid bij het ontwerp van uw haardidee.
Bovendien zijn hier geen grote verbouwingswerken 
voor nodig.

BIO-O! 50-90 open opstelling
doorkijk



BIO-O! 50-90 haardnis opstelling
cassette
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Eenvoud in Gebruik

Met een druk op de knop zet u deze sfeerhaard aan, deze zal 
verder volautomatisch werken.
Zo zal het systeem zelf de haard vullen en ontsteken.



BIO-O! 70-120 open opstelling
doorkijk
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Absoluut Veilig

NBN EN 16647_2015_en

Veiligheid wordt gegarandeerd als volgt:
De brandstofvoorraad staat volledig gescheiden opgesteld van het vuur. 
De verbranding wordt gemonitord door een computerprint met sensoren.
Het toestel voldoet aan de CE standaard.



BIO-O! 60-100 haarnis opstelling
cassette met kader



Your Company Name 12

Charm of Wood

Personaliseer uw haard met een houtset, witte of 
grijze keitjes.

BIO-O! 40-60 als vuurkorf
optie: houtset



BIO-O! 40-60 haardnis opstelling
optie: houtset
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Cassette

De plaatsing van een BIO-O! is eenvoudig, wel dient er rond en 
boven het vuur vuurvast materiaal gebruikt te worden. 
Voor een haardnis voorziet BIO-O! standaardcassettes, deze 
zorgen voor een brandvaste omgeving en vereenvoudigen 
hierdoor de realisatie van uw eigen sfeerhaard. 
(verkrijgbaar met of zonder paskader)



BIO-O! 60-100 haardnis opstelling
cassette



Types & Afmetingen
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BIO-O! 50-90 open opstelling
doorkijk



BIO-O! 70-120 haardnis opstelling
cassette met kader, optie: houtset
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www.bio-o-fire.com
Volg ons op sociale media:



De mooiste sfeerhaard 
brandt zonder schouw!

www.bio-o-fire.com

Automatische bio-ethanol haarden




