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Bij het vuur

komen de verhalen
Samen bij het vuur, vertrouwd, behaaglijk. Met een goed glas wijn, fijne
muziek, de warmte om je heen, het licht van de dansende vlammen.
Als vanzelf komen dan de verhalen. Over wat je hebt meegemaakt die dag,
over ontwikkelingen op je werk, nieuwtjes uit de familie- en kennissenkring.
Maar ook: verhalen uit je verleden, plannen en dromen voor de toekomst.
Dingen die je niet eerder met een ander deelde maar die je nu, in een sfeer
van vertrouwen en warmte, zo makkelijk vertelt. Dát doet vuur met een mens!
Want van van oudsher houdt vuur de buitenwereld op afstand. En daardoor
schept vuur een sfeer waarin intimiteit en contact als vanzelf ontstaan en je
luistert naar elkaars verhalen.
Vuur verbindt
Bij het vuur deel je je vakantiebelevenissen met je vrienden, vertel je je
kinderen een verhaaltje voor het slapengaan en deel je je diepste gevoelens
met je geliefde. Soms zegt een blik genoeg en zwijg je, samen starend in de
vlammen. Omdat je elkaar ook zonder woorden zo goed begrijpt.
Het vuur van de liefde; waar komt het beter tot uiting dan bij de brandende
haard? Daar beleef je je mooiste momenten en neem je de tijd voor elkaar.
Daar deel je je verhalen; vol passie, vol vuur.

Faber staat voor

175 jaar kwaliteit
De verbindende en rustgevende werking van haardvuur is onze passie.
Wij gaan steeds op zoek naar de beste en mooiste oplossingen om
liefhebbers te laten genieten van een verbluffend vlammenspel.
Dezelfde warmte en hang naar kwaliteit streven wij na in het contact
met onze omgeving. Onze haarden worden al 175 jaar ontwikkeld en
geproduceerd in Nederland, voor liefhebbers wereldwijd. Tegenwoordig
is Faber onderdeel van het Ierse familiebedrijf Glen Dimplex, marktleider
in hoogwaardige elektrische sfeerhaarden. Een sterke en vertrouwde
combinatie, met een pure oorsprong!
Voorloper op haarden van de toekomst
De ‘vuurmakers’ van Faber zijn gedreven om steeds de mooiste sfeervuren
te ontwikkelen. Geworteld in houthaarden, toonaangevend in gashaarden en
voorloper in haarden met een nieuwe energievraag zoals (bio-)propaan en
waternevel. Door puur vakmanschap, kennis en geavanceerde technologie is
Faber verantwoordelijk voor vindingen en patenten die in de haardenwereld
van nu de standaard zijn. Al net zo innovatief is onze nieuwste haardenserie,
‘e-MatriX’, die gebruik maakt van elektriciteit en water. Kortom: Het ‘maken’
van sfeervuur zit bij Faber in de genen. En daar zijn we trots op!
Uw Faber haard speciaal voor u gebouwd
Kies je voor een Faber? Dan wordt de haard door ons speciaal voor jou
samengesteld, afgesteld en gecontroleerd. Zodat je verzekerd bent van het
kernmerkende vuurbeeld van Faber en van een feilloze, veilige werking.
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Outdoor

Lange zomeravonden bij de haard
Een mooie tuin of prachtig terras, daar wil je toch zo vaak mogelijk van
genieten? Koffie met vrienden op een koele lentedag, een tuinfeest op die
lange zomeravond, of lekker met een boek op een vrije nazomermiddag. Een
buitenhaard zorgt dan direct voor extra sfeer, brengt aangename warmte,
zodat je langer buiten kunt zijn.
De buitenhaarden van Faber verrijken elk terras en elke tuin. Allereerst
door de kenmerkende, levendige vlammen van Faber, die je door het royale
glasoppervlak van alle kanten kunt bekijken. Vlammen die zijn ontstaan
uit Fabers’ vakmanschap en kwaliteit, die ook door liefhebbers van onze
inbouwhaarden zo wordt gewaardeerd. De designs stralen bovendien
doordachte eenvoud en klasse uit, zonder te overheersen, en mogen op elk
moment gezien worden.
Faber buitenhaarden werken op gas en hebben automatische ontsteking.
Daardoor vraagt de bediening weinig aandacht en is de werking geurloos.
Via het optionele buiten gas-stopcontact kun je de haard ook op een
permanente gasleiding aansluiten, wat het gebruik nog gemakkelijker maakt.
Daarom haal je méér uit je tuin of terras met een buitenhaard van Faber.
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theBUZZ
Ook verkrijgbaar in Corten staal
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theMOOD
Ook verkrijgbaar als ST (see through)
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theTUBE
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Outdoor fires

AFMETINGEN
Pag.

Buitenmaat
BxHxD
in mm

Vuurzicht
BxHxD
in mm

DECORATIE
Houtstammen

theBUZZ black

8

612 x 1388 x 620

456 x 481 x 447

●

theBUZZ corten

8

612 x 1388 x 620

456 x 481 x 447

●

theMOOD

10 1260 x 738 x 311

1112 x 305

●

theMOOD ST

10 1260 x 738 x 311

1112 x 305

●

theTUBE

12

522 x 1458 x 522

Carrara
kiezel

UITVOERING
Zwart

Corten staal

Consumentadviesprijs
€ 1.361

●
●

€ 1.543

Optie

●

€ 1.815

Optie

●

€ 1.845

329 x 484 x 422

●

€ 2.027

Voor meer informatie neem een kijkje op de website: www.faber-fires.eu
Je Faber buitenhaard op aardgas of (bio-)propaan? Het kan!
Alle Faber buitenhaarden branden, behalve op propaangas, ook op
aardgas. Daarvoor kan je de haard als optie worden voorzien van een
buiten gas-stopcontact, waarmee je hem op een permanente gasleiding
aansluit. Dan is een gasfles niet langer nodig. Wel zo gemakkelijk dus!
Bovendien zijn Faber buitenhaarden geschikt voor milieuvriendelijk (bio-)
propaangas. Wil je meer weten over de mogelijkheden van (bio-)propaan?
Kijk dan op onze website.

Getoonde prijzen zijn advies-verkoopprijzen in euro’s en geldig van 01.09.2019 tot 01.09.2020.
De opties per haard geven een meerprijs.
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW voor de Benelux.
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Lijntekeningen

Installatie handleiding
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18 Maattekening theMOOD

11 Abmessungen Buzz
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Teken een droomhaard
in je eigen huis

Meten is weten
Wil je graag exact weten wat de afmetingen van onze
inbouwhaarden en kachels zijn? Onze maattekeningen
vind je in deze brochure of vind je op onze website
www.faber-fires.eu.
Verder kun je onze haarden terugvinden in de
ontwerpprogramma’s ‘SketchUp’, of ‘PaletteCad’.
Wél zo gemakkelijk om je eigen inspiratie vorm te geven!
www.sketchup.nl en www.palettecad.info/ontwerpen/
De Faber dealer, te vinden op www.faber-fires.eu, helpt je
vervolgens graag met de realisatie van jouw ontwerp.
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Andere collecties van Faber:

Uw dealer:

MatriX serie - gashaarden

e-MatriX serie - elekrische haarden

Disclaimer
Deze publicatie is met de grootste zorg door ons
samengesteld. De informatie inclusief tekeningen in deze
publicatie kan echter onjuist zijn weergegeven, tussentijds
gewijzigd of aangevuld zijn. Al deze tussentijdse veranderingen
zijn voorbehouden. Glen Dimplex Consumer Appliances
Europe is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties,
beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op
de informatie in deze publicatie. We benadrukken dat, voor
correcte installatie en veilig functioneren, altijd de handleiding,
de deskundigheid en het advies van een expert moeten
worden opgevolgd, en dat geldende regels en voorschriften
altijd nagevolgd dienen te worden. De foto's in deze publicatie
zijn slechts voorbeelden van mogelijke opstellingen. Levering
zolang de voorraad strekt. Onze leveringsvoorwaarden zijn op
aanvraag beschikbaar.

Vrijstaande haarden - gashaarden

Gas inbouw - gashaarden

@faberhaarden

Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

t +31 513 656 500
e info@faber-fires.eu

faber-fires.eu

FaberInternational
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