
more than fire

Οικολογικές εστίες
χωρίς καμινάδα 

Τα λόγια κάθε πελάτη μας είναι σημαντικά: 
«Αισθάνομαι πραγματικά την ίδια θαλπωρή, ο χώρος είναι πολύ 
ζεστός και απολαμβάνω με ικανοποίηση την ομορφιά 

της φλόγας!»



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ  
Φανταστείτε τον εαυτό σας να κάθεται 

δίπλα στη φωτιά και να κοιτάζει στην 

«καρδιά» της φλόγας:

Ήσυχη, χαλαρή, να τρεμοπαίζει...

Φλόγες που μπορούν να βρεθούν, όπου 

κι αν επιθυμούμε, σε εσωτερικούς και σε 

εξωτερικούς χώρους, χωρίς καπνό, χωρίς 

κατάλοιπα καύσης.

Η εταιρία μας υλοποιεί τα σχέδια σας, 

δημιουργώντας εστίες κατασκευασμένες από 

ατσάλι και γυαλί, με αριστοκρατικό, καθαρό 

και μοντέρνο σχεδιασμό.

ΕΝΑΣ ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΙΩΠΗΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑΣ  

MADE IN AUSTRIA



ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ

Η φλόγα χωρίς καπνό έχει μια ιδιαίτερη μαγεία που μας ελκύει και 

μας γαληνεύει. Πρόκειται για ένα ζωντανό στοιχείο που μαγνητίζει 

το βλέμμα μας καθώς «χορεύει».

Μια γλυκιά συντροφιά με έντονη λάμψη, που βρίσκεται δίπλα μας τις 

κρύες μέρες του χειμώνα! 

Δεδομένα: Η καύσιμη ύλη είναι βιοαλκοόλη χωρίς κατάλοιπα CO2, 
χωρίς καπνό και στάχτη. Οι εστίες είναι κατασκευασμένες από 
ατσάλι και γυαλί με δυνατότητα άπειρων εφαρμογών και αμέτρητες 
σχεδιαστικές επιλογές όσον αφορά την μορφή, την τεχνική και τα 
χρώματα. Χρησιμοποιούνται τόσο για εσωτερικούς όσο και για 
εξωτερικούς χώρους, κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας. Εύκολες, 
ασφαλείς και ξεκούραστες στην χρήση τους. Δε χρειάζονται καμία 
συντήρηση, ενώ ελέγχονται με προδιαγραφές TÜV.
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Η ποιότητα των υλικών και η μεγάλη 
ποικιλία μορφών 
συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του κάθε 
χώρου ώστε να αποκτά ιδιαίτερη ταυτότητα 
και να προβάλει την μαγεία της φωτιάς.

ΕΣΤΙΕΣ

Η συλλογή μας, προσφέρει άπειρες κατασκευαστικές λύσεις αφού 

σχεδιάζουμε την εστία σας στις διαστάσεις που επιθυμείτε. 

Έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε της δική σας εστία, όπως ακριβώς 

την ονειρεύεστε.

Κάθε εστία κατασκευάζεται αποκλειστικά για εσάς, είναι μοναδική 
και πρωτότυπη. Προσαρμόζεται στις δικές σας απαιτήσεις. 
Οι άπειρες δυνατότητες επιλογών κατηγοριοποιούνται σε φορητές 
εστίες με ροδάκια και σε μόνιμα εγκατεστημένες επίτοιχες, 
επιδαπέδιες και επενδεδυμένες με κάποιο υλικό. Οι εστίες δε 
χρειάζονται καμία σύνδεση με καμινάδα ή σωλήνες παροχής 
οξυγόνου, ούτε με φυσικό αέριο, ούτε με ηλεκτρική παροχή. 
Απλά τις τοποθετείτε στο σημείο που έχετε αποφασίσει και είναι 
έτοιμες για λειτουργία. 
Για την σχεδίαση δεν υπάρχουν όρια, πολλές μορφές είναι εφικτές. 
Τα υψηλής ποιότητας υλικά παρέχουν εγγύηση εφόρου ζωής.
Οι εστίες κατασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.   
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1 Hotel Post****, Au (AT)

2 Aman Zoe, Aman Resorts*****, Argolida (GR)

3 Lifestyle Resort Sonne****, Mellau (AT)

4 Cafe/Konditorei Grieser (D)

5 Campfire

6 Art Hotel Anterleghes****, Wolkenstein (IT)

7  Aqua Blu Boutique Hotel & Spa*****, Kos (GR)

Η γλυκιά θαλπωρή της φωτιάς ενός τζακιού μιας μονοκατοικίας, 

είναι πλέον εφικτό να βρεθεί παντού, σε οποιοδήποτε χώρο 

επιθυμείτε.    

Οι εστίες μας μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε:
στο σπίτι, στο γραφείο, σε χώρους εστίασης και ξενοδοχεία. 
Αρχιτέκτονες, διακοσμητές και σχεδιαστές μπορούν πλέον να 
σχεδιάσουν χωρίς όριο μορφές εστιών που εντυπωσιάζουν και 
συναρπάζουν.
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more than fire

FIRESPA Σχεδιασμός και κατασκευή Εστιών, Θεσσαλονίκης 59 - Νέα Φιλαδέλφεια 14342 - Αθήνα
mob:+30 6973021766, Tel  :+30 210 2512490 , Fax : +30 210 2512448, www.firespa.gr, info@firespa.gr 
mtf more than fire gmbh, brosswaldengasse 12, 6900 bregenz, austria, office@morethanfire.com, www.morethanfire.com

Δημιουργήστε πιο οικείο περιβάλλον για τους επισκέπτες ή τους πελάτες σας

με την θαλπωρή, την ηρεμία και την χαλάρωση που προσφέρει η θέα της φλόγας.

Ζήστε αξέχαστες στιγμές ηρεμίας δίπλα στις εστίες μας. 

_ Δημιουργούμε τις δικές σας μοναδικές ιδέες
_ Εγγυόμαστε την ασφαλή λειτουργία
_ Προσφέρουμε υψηλά επίπεδα ποιότητας κατασκευής
_ Διασφαλίζουμε μια περιβαλλοντικά ιδανική λύση. 

Έχετε πλήρη ευελιξία στο σχεδιασμό και τις δυνατότητες εφαρμογής.
Η επιθυμία σας και η υλοποίηση της είναι ο σκοπός μας.

Δοκιμάστε λοιπόν το πάθος μας.  


