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Geen gasaansluiting, maar wel een gashaard?
 Het kan met Faber.



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. 

komen de verhalen
Bij het vuur



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.

Faber staat voor 
175 jaar kwaliteit
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Een vrijstaande haard vormt -ook letterlijk- vaak het middelpunt van de 
ruimte. Heerlijk om omheen te zitten! Vanzelfsprekend dat je dan in elk 
opzicht het beste verwacht. Faber vrijstaande haarden zijn er voor de 
veeleisende liefhebber; zo laat het vuurbeeld zich meten met dat van onze 
geliefde gas-inbouwhaarden; volle vlammen op elke hoogte, met een 
decoratie van levensechte decoratieve houtblokken of witte Carrara kiezel. 
Altijd eenvoudig te bedienen en voorzien van de modernste technologie. En 
met een vormgeving die schittert door eenvoud en zorgvuldige afwerking, 
passend in uiteenlopende interieurs. 

Een afgewogen programma
Vrijstaande gashaarden van Faber zijn verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen; staand of hangend, met staande of liggende houtblokken, met 
driezijdig glas, of juist alleen aan de voorkant. Variatie dus, zodat je kunt 
kiezen wat bij jouw smaak en interieur past. De Faber specialist denkt daarbij 
graag met je mee! 

Heb je je favoriete Faber haard gevonden? Dan wordt deze door Faber 
speciaal voor je gebouwd, afgesteld en getest, voordat we deze afleveren bij 
de Faber specialist, die zorg draagt voor plaatsing bij je thuis.

Faber Free standing  
Een vrijstaande haard als middelpunt   
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Interieurtrends 
Faber volgt actuele interieurtrends en –ontwikkelingen op de voet. Deze vind 
je terug in onze fotografie en actuele trendinformatie in deze brochure.  
Hiermee laten we zien hoe een Faber haard in jouw moderne, klassieke of 
bohemian interieur past.

De Faber specialist helpt graag verder! 
Overweeg je om je huis te verrijken met een Faber haard? Wil je een 
inspirerend ontwerp dat past bij je wensen en mogelijkheden? Faber 
beschikt over een netwerk van geselecteerde haardenspecialisten om je 
daarbij te helpen. Betrokken en ervaren liefhebbers, die bekend zijn met de 
mogelijkheden van Faber haardvuren, waar altijd diverse Faber modellen 
te bezichtigen zijn. Zij adviseren je graag en denken met je mee om je 
persoonlijke wensen te vertalen in een aansprekend interieurontwerp. Ook 
kunnen zij zorgen voor vakkundige installatie. Kijk op de Faber website voor 
een Faber specialist bij jou in de buurt.
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Een Faber vrijstaande haard
past in ieder interieur



Blokhus
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Blokhus is een populaire badplaats boven in de kop van 
Denemarken. Een sfeervol Deens plaatsje met een prachtig strand 
en een mooie blokvormige vuurtoren met de naam: Rubjerg 
Knude Fyr. Met deze vuurtoren als inspiratiebron heeft Faber een 
nieuw gashaardconcept ontwikkeld. De Blokhus is een vrijstaande 
gashaard, een solitair designobject, met een prachtig vuur door 
middel van de Faber Log Burner®. Dankzij de enkele of dubbele 
opzetmodules krijgt de Blokhus een geheel eigen karakter. Er is 
zelfs een heuse rendementsmodule (optie), die het rendement 
van de haard maar liefst 10% verbetert! De rendementsmodule 
wordt altijd in combinatie met een dubbele opzetmodule geleverd.

Deens plaatsje
Een sfeervol

Leverbaar met de opties single, double of rendement-module



Vejen

| 13

B

“Hij neemt initiatief en dat vind ik geweldig. 
Een baantje als vakkenvuller bij de 
supermarkt. Haantje de voorste bij zijn 
vrienden, populair bij de meisjes. Om het in 
zijn eigen woorden te zeggen: ‘Ik ben lekker 
Goingszzzz’.”

hockeystick
Van joystick naar



Farum
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Jelling
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Odense
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Skive
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AZichtbare diepte binnenshuis: 400 mm.  
Minimale ophanghoogte 200 mm vanaf de vloer.



Vaska
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AOok verkrijgbaar in speksteen uitvoering



De Faber Emberbed Burner zorgt voor een compact, 
maar sprankelend vuur. Je kunt de vlammen naar keuze 
combineren met liggende decoratieve houtstammen op een 
bed van as en amberkleurige stenen, die de fonkeling van 
de vlammen versterken, of, als alternatief met witte Carrara 
kiezel. Via de meegeleverde afstandsbediening is de hoogte 
van de vlammen nauwkeurig instelbaar. De meegeleverde 
afstandsbediening beschikt bovendien over een handige 
dagtimer- en thermostaatfunctie. 

Emberbed Burner®
Sprankelend vuur

| 25

Het bekende en geliefde vuurbeeld van onze gashaarden 
begint bij onze branders (Burners). Een specialisme van 
Faber, gebaseerd op jaren van eigen ontwikkeling en 
ervaring. Met veel patenten als resultaat. De brander 
bepaalt, samen met de decoratie, zoals een houtset, het 
’karakter’ van het vuur waar je naar kijkt; breed verdeeld 
in de haard, of juist middenin, uitgestrekt of juist verticaal, 
meer dynamisch of vooral rustig. Een kwestie van smaak! 
Om te helpen je voorkeur te bepalen, vertellen we je kort de 
kenmerken en verschillen. 

Het hart van elk Faber vuur

De brander



De Log Burner® 2.0 brengt herinneringen aan een 
flakkerend kampvuur op een ongekend realistische manier 
tot leven; met staande houtstammen in het midden, 
omringd door liggende blokken. Je kunt de haard naar 
wens alleen in het midden laten branden, of ook rondom. 
De haard start binnen enkele seconden op en de hoogte 
van de vlammen is nauwkeurig regelbaar. Het asbed wordt 
van onderaf aangelicht door een LED-lichtmodule (Faber 
Symbio®, zie bladzijde 28). Hierdoor oogt het vuur ook bij 
lage vlammen vol en rijk, met een warme gloed. Het gloeien 
van het asbed kan ook afzonderlijk worden ingeschakeld, 
als een nagloeiend vuur.

Log Burner® 2.0 
De pure beleving van het kampvuur 

Log Burner®
Het ‘origineel’ 

| 27

De Faber Log Burner laat het haardvuur zien zoals 
velen het zich herinneren of juist wensen: prachtige, 
levendige vlammen die spelen langs staande en liggende 
houtblokken. De hoogte van de vlammen kun je eenvoudig 
regelen met de meegeleverde afstandsbediening, die een 
aantal handige gebruiksfuncties extra te bieden heeft. In 
de vrijstaande Faber Blokhus en Vejen is de Log Burner 
bovendien gecombineerd met de Faber lichtmodule, die het 
asbed van onderen aanlicht en zorgt voor een extra  warme 
gloed, ook bij lage vlammen, of zelfs als het haardvuur is 
uitgeschakeld (zie verder pagina 28). De Faber Log Burner 
geldt in de haardenwereld als een begrip. 
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Voor wie het beeld van de gloeiende kolen in een gashaard 
nog meer tot zijn recht wil laten komen, of wil genieten 
van een nagloeiend vuur, ontwikkelde Faber de ‘Symbio®’ 
lichtmodule. Symbio® stuurt zacht pulserend, warmtevrij 
licht naar het bovenliggende houtskoolbed, dat hierdoor 
warmrood opgloeit. Juist wanneer de vlammen van de 
haard laag zijn, en zelfs wanneer de warme vlammen 
geheel zijn uitgeschakeld, brengt het licht van de Symbio® 
module extra sfeer. Dankzij de LED-techniek is de module 
energiezuining en geheel warmtevrij. Symbio® wordt 
geleverd op de Faber Vejen en Blokhus.

Gloeibedverlichting
De sfeer van roodgloeiende houtskool Heb je geen vaste gasaansluiting (meer) of wil je niet 

afhankelijk zijn van een vaste gasaansluiting? Maar wil 
je toch een gashaard in je woning? Dat kan! Alle Faber 
gashaarden zijn namelijk direct geschikt voor gebruik op 
propaangas of (bio-)propaangas. 

Het gas wordt dan niet via de gasleiding, maar via slim 
geschakelde gasflessen naar de gashaard geleid. Zo kun je 
ook zonder aardgasaansluiting onbezorgd blijven genieten 
van de warmte en sfeer van de gashaard van uw keuze. 
Wil je meer weten over de mogelijkheden van (bio-)propaan?  
Kijk dan op de Faber website: faber-fires.eu. Of informeer 
bij de Faber specialist naar de mogelijkheden.

Geen aardgasaansluiting
en toch een gashaard? Het kan! 
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AFMETINGEN BRANDER DECORATIE INTERIEUR CONTROLLER

Pag.
Buitenmaat 

BxHxD 
in mm

Vuurzicht 
BxHxD 
in mm

Emberbed Log Burner® Log Burner® 
2.0

Hout-
stammen

Witte 
Carrara 
kiezel

Gloeibed- 
verlichting

Achterwand 
staal lamel

Afstands-
bediening

Minimale 
warmte-
afgifte*

Nominale 
warmte-
afgifte*

Energie- 
label

Consument-
adviesprijs

Blokhus* 10 560 x1090 x 435 435 x 330 x 247 ● ● ● ● ● 3,0 kW 6,1 kW A € 4.102

Vejen 12 468 x1048 x 393 344 x 418 x 236 ● ● ● ● 2,8 kW 5,8 kW B € 2.710

Farum 14 594 x 944 x 323 450 x 501 ● ● Optie ● ● 1,5 kW 4,2 kW A € 1.857

Jelling 16 550 x 820 x 400 460 x 335 x 250 ● ● ● ● 3,0 kW 6,1 kW A € 2.426

Odense 18 560 x 980 x 402 375 x 335 x 230 ● ● ● ● 3,0 kW 6,1 kW A € 2.698

Skive 20 550 x 672 x 479 460 x 335 x 250 ● ● ● ● 3,0 kW 6,1 kW A € 2.892

Vaska 22 472 x1125 x 458 323 x 422 ● ● ● ● 3,9 kW 6,4 kW A € 2.710

Vaska Speksteen 22 472 x1125 x 458 323 x 422 ● ● ● ● 3,9 kW 6,4 kW A € 3.213

Freestanding fires

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op (bio-)propaan is de vlamhoogte lager.

*Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website: www.faber-fires.eu

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. 

*Leverbaar met de opties single, double of rendement-module
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing Vejen
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing Vejen
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Glen Dimplex Benelux BV
Dimensional Drawing Vejen
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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.

Teken een droomhaard
in je eigen huis



faber-fires.eu

Andere collecties van Faber:

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

Proud brand of:@faberhaarden FaberInternational

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

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.

MatriX serie - gas haarden

Buitenhaarden - gashaarden

e-MatriX serie - elekrische haarden

Gas inbouw - gashaarden


