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Stel, u woont in een huurhuis, bovenwoning of in een appartement. U be-
schikt over een rook- noch afvoerkanaal. Toch wilt u, net als iedereen, 
snel sfeer in huis. Dat kan met een Australische innovatie. Snel, schoon en 
sfeervol; de EcoSmart Fire.

Sfeervol vuur 
zonder schoorsteen

Helemaal van deze tijd
Volgens Guido Decoussemaecker, interieurvormgever, meube-
lontwerper en eigenaar van Decoussemaecker Interieurs, is het 
eenvoudig: ‘De basis van de haard is de EcoSmart Firebrander 
ofwel de burnerkit, een reservoir van RVS dat gevuld wordt met 
Bio-ethanol.’
Helemaal van deze tijd, want Bio-ethanol is een milieuvriende-
lijke brandstof van graanafval, aardappelresten en gedenaturali-
seerde alcohol. Het idee achter de EcoSmart Fire heeft wel wat 
weg van haarden die branden op brandgel, maar dat product 
heeft een onaangename geur en laat roet achter. Bio-ethanol 
verbrandt schoon, is reukloos en vooral veilig. Maar, zoals met 
elk vuur, is voorzichtigheid geboden.

Binnen een seconde
In de showroom van Decoussemaecker in Wormerveer staan 
verschillende modellen van de EcoSmart Fire. Een glazen 
exemplaar – de iglo – gebruikt hij als voorbeeld. Decoussemae-
cker doopt een lange, inklapbare aanmaakstok van RVS in de 
burnerkit met Bio-ethanol, steekt de designaansteker vervol-
gens aan met een gewone aansteker en daarna de kit. Binnen 
een seconde is er vuur in de EcoSmart Fire. Mooi vuur wel-
teverstaan, want de vlammen zijn hoog en geel. Sfeer in een 
handomdraai, en dat  past helemaal in de visie van Decous-
semaecker Interieurs.  

HelderHeid en transparantie
Terugkerende elementen in zijn ontwerpen zijn steeds helder-
heid en transparantie. Hij werkt primair met horizontale lijnen 
en gebruikt natuurlijke en basic materialen zoals graniet, hout, 
glas en rvs. De stap om de EcoSmart Fire in zijn aanbod van 
ontwerpen op te nemen is dan ook te begrijpen. ‘Ik vind het de 
beste trend van nu. Ik zag het product op een designbeurs voor 

professionals en was meteen om. De haard is warm, huiselijk, 
milieuvriendelijk en gemakkelijk in gebruik. Met het uitschuifbare 
klepje in het midden kun je het vuur hoger of lager zetten. Om-
dat de haard geen gastoevoer- en afvoerkanaal nodig heeft, is 
hij buitengewoon geschikt voor elke soort toepassing. Boven-
dien is hij overal te plaatsen.’

modellen en kleuren
De modellen van de EcoSmart Fire variëren. Het product be-
staat uit een lijn van verschillende modellen en nog veel meer 
kleuren. Van een verplaatsbaar meubelstuk met een MDF of 
glazen omlijsting tot een inbouwhaard met een RVS reservoir. 

vele uren openHaard plezier 
De brandstof voor de EcoSmart Fire wordt geleverd in een jer-
rycan van vijf liter, goed voor tien tot vijftien uur openhaard ple-
zier. Ook het doven van een EcoSmart Fire haardje is kinderlijk 
eenvoudig. ‘Je kunt tussendoor het vuur doven, door gewoon 
het klepje te sluiten. Als de Bio-ethanol is opgebrand, hoef je 
niets te reinigen of te legen. Op is op.’ En stiekem levert de 
onderhoudsvrije EcoSmart Fire ook nog aardig wat warmte. ‘In 
een oppervlakte van veertig vierkante meter wordt het al gauw 
vier graden warmer. Ook als bijverwarming is hij dus ideaal. Met 
de EcoSmart Fire wordt de schoorsteen overbodig.’
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