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DOMOFOCUS EN ERGOFOCUS SLUITEN ZICH AAN BIJ DE 
GYROFOCUS GLAS!

Met de lancering van de GLAS uitvoering van de Domofocus en Ergofocus, 
twee symbolische modellen van het merk, breidt FOCUS haar collectie eco-
efficiënte haarden verder uit.

De toekenning van de gloednieuwe speciale vermelding ‘duurzaam’ aan 
de Gyrofocus Glas op de Archiproducts Design Awards (ADA) eind 2021, is 
een erkenning van de aanpak die Focus al jaren volgt bij de transformatie 
van haar houtgestookte haarden. Met als doel energieprestaties en eco-
verantwoordelijkheid, zonder concessies te doen aan het design.

GYROFOCUS WINNER

Domofocus Glas Ergofocus  GlasGyrofocus  Glas

NIEUW ECO-EFFICIËNT GLAS ASSORTIMENT

 Download afbeeldingen

https://www.focus-creation.com/ressources/PACK_PHOTOS.zip


MEER DAN DESIGN, 
OOK ENERGIEPRESTATIE!

Focus presenteert nu drie Ecodesign gecertificeerde 
modellen met glas. Gyrofocus en Domofocus voldoen 
volledig aan de hoogste Europese normen en regelgeving. 
Ergofocus is nog in het proces voor goedkeuring.

De originele designs van zowel Ergofocus als Domofocus 
blijven geheel intact. De zuivere en ergonomische vorm 
van de Ergofocus en de rondingen van de Domofocus 
zijn perfect bewaard gebleven, evenals de mogelijkheid 
om 360° te draaien. Net als bij de Gyrofocus biedt een 
ingenieus glazen schuifvenster een perfect zicht op de 
vlammen, zonder gevaar voor rondvliegende vonken.

NAAST HET DESIGN, 
DE TECHNOLOGISCHE UITDAGING!

Focus is de enige in de sector die de verbrandingskamer 
van haar haarden onderdeel maakt van het design. 
Deze toch al lastige uitdaging is nog veel complexer 
geworden met de ambitie om de haarden te sluiten en 
ze echte energieprestaties te laten geven, waardoor ze 
eco-efficiënt worden. De organische vormen van deze 
iconische modellen waren aanvankelijk niet geschikt 
voor deze dubbele technologische uitdaging!

Focus startte tien jaar geleden met een echte 
transformatie van haar gehele industriele proces, door 
te investeren in een nieuwe R&D afdeling van meer 
dan 6 miljoen euro. Om het certificeringsproces verder 
te versnellen en te stroomlijnen, heeft Focus ook een 
testbank opgezet die identiek is aan de Europese 
laboratoria die de Ecodesign-certificering toekennen. 
Het is dankzij dit sterke technologische onderdeel, de 
eigen cultuur voor de maatwerk producten en beperkte 
serieproductie dat Focus deze uitdagingen kan aangaan.

Ergofocus  Glas



Domofocus  Glas

Energieprestaties Gyrofocus en Domofocus:

• Rendement = 81%
• CO bij 13% van O2 = 1125 mg/Nm3 (dwz 0,09%)
• Stofemissie = 19 mg/Nm3
• VOS (OGC) bij 13% O2 = 34 mg/Nm3
• NOx bij 13% O2 = 151 mg/Nm3

Energieprestaties Ergofocus zijn binnenkort beschikbaar.

Domofocus  Glas

Domofocus  Glas
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Al meer dan 50 jaar zet FOCUS wereldwijd de standaard. FOCUS was de eerste die de open haard van de muur naar 
het midden van de kamer wist te verplaatsen. De aandacht komt in het middelpunt van de ruimte. Met de schitterende 
iconische haard Gyrofocus, is FOCUS zeker een internationale design legende. Meer dan haarden, creëert FOCUS 
verrassingen en beleving.

FOCUS heeft een zeer betrokken team van zo’n 120 medewerkers, verspreid over twee locaties. Verankerd in de regio, 
tussen de Cevennen en de Provence, is FOCUS trots op het Made in France label. 
De spelregels veranderen, maar FOCUS blijft creatief, authentiek en innoveren. 
Zowel technisch als in design zet FOCUS telkens de nieuwe standaard. 
Esthetiek volgens FOCUS komt voort uit discipline en het nodige doorzettingsvermogen, voor een optimale schoonheid 
tot in de perfectie.

Voor meer informatie: www.focus-fireplaces.com/history-going-back-50-years

FOCUS - CREATING BEYOND CONVENTION

 
FOCUS-CREATION.COM

THE  GLAZED GYROFOCUS: ARCHIPRODUCTS 2021 WINNER

Sinds de herfst van 2021 is de Gyrofocus verkrijgbaar met 
glas, ‘s werelds eerste hangende en roterende haard, 
die de status als internationaal design icoon telkens weer 
waarmaakt. Het bewijs dat Focus modellen niet alleen mooi 
maar ook slim zijn. De eerste officiële erkenning kwam er eind 
vorig jaar voor de inzet van het bedrijf om eco-verantwoorde 
producten te creëren en daarom werd de Gyrofocus Glas 
bekroond op de Archiproducts Design Awards (ADA) 2021.

De ADA-jury, bestaande uit deskundigen op het gebied 
van milieu, Ecodesign en duurzaamheid uit de wereld van 
architectuur en design, beloonde producten die zich weten 
te onderscheiden door het gebruik van recyclebare en 
biologisch afbreekbare materialen, een productie met weinig 
vervuilende emissie en de inzet om een minimale impact op 
het milieu te garanderen gedurende de hele levenscyclus 
van het product.

Er waren meer dan 100 genomineerden wereldwijd voor de 
speciale vermelding voor Duurzaamheid. De Gyrofocus Glas 
heeft zich onderscheiden door haar innovatievermogen, 
high-technology en vooral door haar legendarische design, 
dat nu even eco-efficiënt als duurzaam is.

Het trio staat samen als een nieuwe familie van eco-
efficiënte haarden met glasvenster: Gyrofocus, 
Domofocus en Ergofocus.
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https://www.focus-fireplaces.com/history-going-back-50-years
https://www.focus-fireplaces.com/
https://www.facebook.com/FocusCreation.FR
https://www.pinterest.fr/FocusCreation/
https://www.instagram.com/focuscreation/

