Plug
& play.

De izyWALL is een modulaire woonwand
die je makkelijk kunt combineren met
een sfeervolle vlam op waterdamp of
bio-ethanol.
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Het beste uit
twee werelden.
Een uniek concept, ontwikkeld met oog voor design in combinatie
met kwalitatieve materialen. Dit allemaal voor een betaalbare prijs.
De izyWALL is het resultaat van een samenwerking tussen iFiRE en
Axel Enthoven (Belgisch ontwerper & Founding Partner bij Yellow
Window).
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Eén meubel,
meerdere
meubelstukken.
Configureer volledig naar
jouw stijl en behoeften.
Speel met verschillende
materialen en werk af met een
sfeervolle led verlichting.
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De izyWALL bestaat uit verschillende modules die
je zelf samenstelt tot de woonwand die jij wenst.
Combineer een vitrinekast, boekenplanken, een tvmodule, een kolomkast én voeg er nog een gezellige
vlam aan toe.

Opstelling 5m40 bestaande uit (v.l.n.r.): ophangmodule (legborden) met ladekast, haardmodule met klepkast,
ophangmodule (legborden) met ladekast, televisiemodule met klepkast. Materialen: combinatie donkere
houtstructuur (Maloja) met mat zwart (Perfect Sense soft touch) en zwart gepoederlakte legborden.

Design voor
een evenwichtig
budget.
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Hét perfecte investeringsproduct dat
ook toegankelijk is voor de jongere
generatie (ver)bouwers.
De izyWALL is perfect voor elke woning. Van nieuwbouwwoningen tot
lage-energiewoningen. Van appartement, buitenverblijf, vakantiewoning tot een landelijke villa.
Detail zwarte gelakte vitrinekast. Door de combinatie van 2 glazen legborden en
ledspots wordt de kast binnenin mooi verlicht.
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De izyWALL werd ontwikkeld
met oog voor design in
combinatie met kwalitatieve
materialen. En dat allemaal
voor een betaalbaar budget.

Opstelling 5m80 bestaande uit (v.l.n.r.):
kolomkast, ophangmodule (legborden)
met ladekast, televisiemodule met
klepkast, haardmodule met klepkast,
ophangmodule (vitrine) met ladekast.
Materialen: combinatie palissander met
mat zwart (Perfect Sense soft touch),
zwart gepoederlakte legborden en zwart
gelakte vitrinekast.

Opstelling 5m80 bestaande uit (v.l.n.r.): kolomkast, ophangmodule (legborden) met
ladekast, televisiemodule met klepkast, haardmodule met klepkast, ophangmodule
(vitrine) met ladekast. Materialen: combinatie palissander met mat zwart (Perfect Sense
soft touch), zwart gepoederlakte legborden en zwart gelakte vitrinekast.
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Stofvrije & snelle
plaatsing zonder
breekwerk.
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Wil je later extra modules toevoegen of eenvoudigweg de volledige
woonwand verhuizen naar een andere locatie? Dit kan. De izyWALL
groeit probleemloos mee met jouw wensen.
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Dankzij het plug & play systeem klikken de izyWALL modules
eenvoudig in elkaar. Dit zorgt voor een stofvrije en snelle
plaatsing zonder breekwerken.

Opstelling 5m40 bestaande uit
(v.l.n.r.): ophangmodule (vitrine)
met ladekast, televisiemodule met
klepkast, haardmodule met klepkast,
ophangmodule (legborden) met ladekast.
Materialen: wit met zwart gepoederlakte
legborden en zwart gelakte vitrine.

Configureer
& bestel online.
Gebruik onze handige online
3D configurator en stel moeiteloos
jouw izyWALL samen.

Met een paar eenvoudige klikken is jouw woonwand klaar.
Bestel via de webshop en voor je het weet staat de izyWALL
in jouw woning te schitteren. Zo snel kan het gaan!
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Opstelling 4m bestaande uit (v.l.n.r.):
kolomkast, televisiemodule met
klepkast, haardmodule met klepkast,
ophangmodule (vitrine) met klepkast.
Materialen: combinatie bleke eik
(Fleetwood Champagne) met wit en zwart
gelakte vitrine.

Opstelling 4m50 bestaande uit (v.l.n.r.): haardmodule met klepkast, televisiemodule
met klepkast, ophangmodule (legborden) met ladekast. Materialen: combinatie mat
zwart (Perfect Sense soft touch) met wit en zwart gepoederlakte legborden.
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Kies de vlam van
jouw dromen.
De izyWALL is
verkrijgbaar met een
iSTEAM stoomvlam.

De izyWALL is ook
verkrijgbaar met drie
types iBiO haarden.

iSTEAM vuurbeeld

iBiO vuurbeeld
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Het iSTEAM vuurbeeld is uniek en
bevordert de luchtkwaliteit van uw
woning door middel van zijn
energieneutrale stoomvlam.

De iBiO Manual is een manuele bioethanolhaard. Dit wil zeggen dat
deze haard zonder enige vorm van
elektronica werkt. Je ontsteekt de
haard met een ontsteker en dooft de
haard door een gleuf toe te schuiven.

De iBiO Electronic is een
elektronische bio-ethanolhaard.
Dit wil zeggen dat je deze haard
kunt ontsteken via de knoppen
op het toestel of via de
afstandsbediening.

De iBiO Electronic Premium is dé
elektronische bio-ethanolhaard met
de mooiste vlam. Je kunt de haard
van op afstand ontsteken met een
afstandsbediening en je kan extern
bijtanken.

Voordelen

Voordelen

Voordelen

Voordelen

Geen schoorsteen nodig. Kan in
elke woning geplaatst worden.

Ideaal voor alle woningen,
ook zonder schoorsteen.

Ideaal voor alle woningen,
ook zonder schoorsteen.

Ideaal voor alle woningen,
ook zonder schoorsteen.

Veilig en energieneutraal toestel:
koude vlam. Perfect voor lageenergiewoningen.

Beste prijs/kwaliteit verhouding.

Volledig geurloos.

Volledig geurloos.

Volledig geurloos.

Bevochtigt & zuivert de lucht.
Bevordert de luchtkwaliteit.

Manuele ontsteking: geen stroom
of afstandsbediening nodig.

Eenvoudige ontsteking via
afstandsbediening/knoppen op
het toestel.

Eenvoudige ontsteking via
afstandsbediening.

Onttrekt geen lucht uit de ruimte.

Zeer mooie vlam.

Eenvoudig te onderhouden.
Uniek vlambeeld (enkel stoom
die belicht wordt).

Zeer mooie vlam.

De mooiste vlam.
Rijk en hoog vlammenspel.

Enkel interne tank in het toestel
voor de bio-ethanol.

Zowel interne als externe tank
voor de bio-ethanol mogelijk.

Opstelling 5m60 bestaande uit (v.l.n.r.): kolomkast, ophangmodule (legborden) met
ladekast, basismodule met ladekast, haardmodule met klepkast, televisiemodule met
klepkast, kolomkast. Materialen: combinatie donkere houtstructuur (Maloja) met mat
zwart (Perfect Sense soft touch) en zwart gepoederlakte legborden.
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Configureer
& bestel online.

Stap 1: Kies uw
haardmodule.

Benieuwd hoe jouw izyWALL eruit zou zien? Surf snel naar
onze online configurator via www.izywall.com/configureer-nu
en stel jouw ideale wand samen.
Haardmodule
1200
Basismodule
1200

Ophangmodule
1200
+
legborden
1100

Kolomkast
400

Televisiemodule
1200
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Ophangmodule
1200
+
vitrinekast

Haardmodule
1500

Televisiemodule
1500

Onze handige configurator helpt je jouw ideale
woonwand samen te stellen. Alle modules en opties
worden stapsgewijs aangereikt. Je stelt zelf jouw
wand samen en bestelt meteen online. Vervolgens
gaan wij aan de slag om jouw izyWALL zo snel
mogelijk klaar te maken en te leveren bij jou thuis.

Ophangmodule
1500
+
legborden
1100

Ophangmodule
1200
+
legborden
800

Haardmodule
1200

Haardmodule
1500

Stoom/bio-ethanol

Stoom/bio-ethanol

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

Breedte: 1500 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Voorzien van klepkast
- Afwerking rondom de haard vervaardigd uit
staal 3 mm, zwart gepoederlakt
- Optie: spiegel/geen spiegel rondom de haard
- Voorzien van voldoende verluchting in de
bodemplaat en plint
- Indien keuze bio-ethanolhaard wordt de
klepkast volledig brandvrij afgewerkt
- Optie: led verlichting

- Voorzien van klepkast
- Afwerking rondom de haard vervaardigd uit
staal 3 mm, zwart gepoederlakt
- Optie: spiegel/geen spiegel rondom de haard
- Voorzien van voldoende verluchting in de
bodemplaat en plint
- Indien keuze bio-ethanolhaard wordt de
klepkast volledig brandvrij afgewerkt
- Optie: led verlichting

Stap 2: Kies uw
type haard.

Small

Small

Small

Small

B 500 mm x H 220 mm x D 300 mm

B 750 mm x H 83 mm x D 190 mm

B 762 mm x H 168 mm x D 193 mm

B 735 mm x H 210 mm x D 370 mm
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Large

Large

Large

Large

B 1017 mm x H 220 mm x D 300 mm

B 930 mm x H 83 mm x D 190 mm

B 908 mm x H 168 mm x D 193 mm

B 1060 mm x H 210 mm x D 370 mm

Stap 3: Kies uw
aanvullende modules.
- Alle modules zijn voorzien van regelbare poten en een afneembare, doorlopende plint. Enkel op het einde van de opstelling zijn ze inspringend om zo een mooiere afwerking te verkrijgen.
- Alle modules zijn bovenaan standaard voorzien van een profiel met afdekkap waarin led verlichting kan
geplaatst worden (zie stap 4).
- Indien u een kolomkast wenst te plaatsen naast een haardmodule dient deze kolomkast aan de zijkant
beschermd te worden tegen de hitte door middel van een hitteschild. Materiaal hitteschild:
combinatie van brandvrije isolatie afgewerkt met zwarte spiegel waarvan de randen zijn gelakt.

Opstelling
met hitteschild

Opstelling
zonder hitteschild
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Met hitteschild

Breedte: 400 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Opbergkast met 4 legborden
- 1 deurfront met keuze links of
rechts opendraaiend
- Optie: led verlichting

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum)
met touch-to-open systeem
- Optie: led verlichting

Televisiemodule 1200
TV tot 50″

Televisiemodule 1500
TV tot 65″

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

Breedte: 1500 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Klepkast voor opbergen van digicorder, hifi, …
- Rugwand is voorzien van 2 kabeldoorvoeren,
1 x ter hoogte van TV en 1 x in de klepkast
onderaan in de rug
- Optie: led verlichting

- Klepkast voor opbergen van digicorder, hifi, …
- Rugwand is voorzien van 2 kabeldoorvoeren,
1 x ter hoogte van TV en 1 x in de klepkast
onderaan in de rug
- Optie: led verlichting

Led verlichting (optie)

Afneembare
plinten

Regelbare poten

Basismodule
1200

Zonder hitteschild

Led verlichting (optie)

Afneembare
plinten

Kolomkast
400

Regelbare poten
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Stap 4: Kies uw
verlichting &
materialen.
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Ophangmodule 1200
Legborden 800

Ophangmodule 1200
Legborden 1100

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum)
met touch-to-open systeem
- 3 legborden 800 mm breed gemaakt in staal,
afgewerkt met zwarte poedercoating
- Optie: led verlichting

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum)
met touch-to-open systeem
- 3 legborden 1100 mm breed gemaakt in staal,
afgewerkt met zwarte poedercoating
- Optie: led verlichting

Led verlichting
- Optie te kiezen
- Kleur verlichting: standaard kleur warm wit en dimbaar
- Elke module is led verlichting klaar. In elke module zit er standaard
een afwerkprofiel verwerkt, zo kan een led-strip eenvoudig worden
toegevoegd indien men dit wenst
- Te bedienen met een afstandsbediening
Led verlichting
standaard afwerkprofiel

Materialen haardmodule
De rugwand van de haardmodule is enkel beschikbaar in zwart keramische spiegel. Hierachter zit namelijk
een brandwerende calciumsilicaatplaat die de hitte van het vuur tegenhoudt. Het tablet is, ook omwille
van de hitte, enkel in staal verkrijgbaar. Ook indien u kiest voor een stoomhaard.

Ophangmodule 1500
Legborden 1100

Ophangmodule 1200
Vitrinekast

Breedte: 1500 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1800 mm
Diepte: 526 mm

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum)
met touch-to-open systeem
- 3 legborden 1100 mm breed gemaakt in staal,
afgewerkt met zwarte poedercoating
- Optie: led verlichting

- Ladekast (ladebeslag van beslagfabrikant Blum)
met touch-to-open systeem
- Vitrinekast: Afgewerkt in zwarte structuurlak,
voorzien van 2 ledlampen in de kast,
touch-to-open systeem, deuren vervaardigd
uit staal, glazen legborden
- Optie: led verlichting

Combinatie:

Combinatie:

Zwarte keramische spiegel, zwart gepoederlakt

Zwarte keramische spiegel, zwart gepoederlakt

tablet met mat zwarte klepkast en plint.

tablet met witte klepkast en plint.

Zwarte
spiegel
Rugwand
Tablet
Onderkast
Plint

•
-

Zwart
gepoederlakt
staal
•
-

Mat zwart
Perfect Sense
soft touch
•
•

Wit

•
•
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Materialen basis-, ophang- en televisiemodule

Materialen kolomkast

De kleur van het tablet volgt steeds de kleur van de achterwand of de kleur van de lade- of klepkast.
Lade- of klepkasten en plinten zijn steeds mat zwart of wit.

De kolomkast is enkel verkrijgbaar in mat zwart Perfect Sense soft touch of wit, geen houtstructuren.

Kolomkast en

Kolomkast en plint

Combinatie:

Combinatie:

Combinatie:

Combinatie:

plint in mat zwart

in wit.

Bleke eik (Fleetwood

Bleke eik (Fleetwood

Bleke eik (Fleetwood

Bleke eik (Fleetwood

(Perfect Sense soft

Champagne) met mat zwart

Champagne) met mat zwart

Champagne) met wit en tablet

Champagne) met wit en tablet

touch).

(Perfect Sense soft touch) en

(Perfect Sense soft touch) en

in wit.

in bleke eik.

tablet in mat zwart.

tablet in bleke eik.

Kast
Plint

Wit

Mat zwart
Perfect Sense
soft touch
•
•

•
•
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Materialen overzicht

Combinatie:

Combinatie:

Combinatie:

Combinatie:

Bleke eik (Fleetwood

Bleke eik (Fleetwood

Bleke eik (Fleetwood

Bleke eik (Fleetwood

Champagne) met mat zwart

Champagne) met mat zwart

Champagne) met wit en tablet

Champagne) met wit en tablet

(Perfect Sense soft touch) en

(Perfect Sense soft touch) en

in wit.

in bleke eik.

tablet in mat zwart.

tablet in bleke eik.

Rugwand
Tablet
Onderkast
Plint

Fleetwood
Champagne

Palisander

Maloja

•
•
-

•
•
-

•
•
-

Mat zwart
Perfect Sense
soft touch
•
•
•
•

Fleetwood Champagne

Maloja

Palisander

Mat zwart Perfect Sense soft touch

Wit

•
•
•
•

Wit
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9890 Asper-Gavere
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Volg ons op

izyWALL is een handelsmerk van de bvba iFiRE.
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.
Gedrukt in België. Niets uit deze brochure
mag zonder voorafgaande toestemming van
de bvba iFiRE worden gekopieerd of verspreid.
De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de
werkelijkheid.

www.ifire.be

