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Een haard aankopen doe je niet

Binnen ons bedrijf hebben we waar-

en het creëren van gezelligheid, daar

impulsief, we zijn dan ook dank-

den en tradities altijd al gekoesterd.

gaan en staan we voor!

Jonas & Lien

baar voor het vertrouwen dat we

Authenticiteit zit ingebakken in het

telkens weer krijgen van onze

DNA van onze onderneming. Een

Door ons constante gebrek aan tijd

44

Familie Breesch

klanten. Jaarlijks plaatsen we

vuur is echter constant in beweging

brengen we de schaarse vrije tijd die

ruim 700 haarden, dat zijn er meer

en straalt pure dynamiek uit. In een

we hebben het liefst samen met onze

51

Leo & An

dan 10 per week. We hebben dus

snel veranderende maatschappij ge-

dierbaren door en dat in een sfeervolle

alle kennis en ervaring in huis om

bruiken we die dynamiek dan ook in

omgeving waarin een haard zeker niet

u exact te geven wat u zoekt. We

elk aspect van de onderneming. We

mag ontbreken. Kom dus gerust eens

doen dat door te luisteren naar wat

zetten steeds in op kwaliteit zonder

langs in een van onze showrooms en

voor u echt belangrijk is en denken

daarbij nieuwe ontwikkelingen in de

laat u betoveren door de gloed van het

graag met u mee.

sector uit het oog te verliezen. Voe-

vuur, het vlammenspel, de warmte en

ling met de markt, duurzame trends,

beleef de onovertroffen gezelligheid

een service op maat van uw wensen

van een haardvuur.
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Laat u inspireren in een sfeervolle setting en krijg een realistisch
beeld en gevoel van de meerwaarde die een haard in een (t)huis
kan brengen. De Backer Haarden is gebrand op gezellig wonen!

Een haard
moet je beleven

Heist-op-den-Berg
Duurzaamheid, innovatieve ideeën, een blik op de
toekomst, dynamiek, … de ‘gloed’nieuwe showroom
in Heist-op-den-Berg heeft het allemaal zonder
voorbij te gaan aan de core business, haarden en
Lille

de gezelligheid die ze uitstralen. In deze showroom
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wordt bovendien een partnership met verlichtings-

In de belevingsshowroom in Lille, in het hartje van

specialist Jeune Concept en een coworking space

de Kempen, creëert De Backer Haarden samen met

onthuld.

Boa Interior stijlvolle en warme interieurs.
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Nieuw
M-Design True
Vision Roomdivider
Een gashaard van 270 graden
270 graden? We horen u al denken,
een gashaard wordt toch veel warmer
dan dat? Uiteraard, een haard wordt
700 à 800 graden warm. Wat we hier
wel mee bedoelen zijn de graden van
de kijkhoek van deze haard. U kan
hem namelijk langs 3 kanten bekijken! Over een blikvanger gesproken.
Deze haard staat letterlijk en figuurlijk
in het midden van de belangstelling
van uw woonkamer annex keuken of
eetkamer. U krijgt eigenlijk twee open
haarden voor de prijs van één.
De Roomdivider maakt zijn naam
waar
Hij splitst de ruimte in twee en maakt
er in plaats van één twee gezellige
plekken van. Dat kan tussen uw eet-

M-Design Rustica

kamer, uw woonkamer en/of uw keuken. En toch brengt hij weer iedereen

The fireplace of the year

bij elkaar en ziet u de anderen zitten

Kies voor authenticiteit, kies voor rustiek

doorheen de haard, zodat het aanvoelt alsof jullie met z’n allen rond een

Een rustieke haard vindt u vaak terug in herenhuizen maar ze

gezellig knetterend kampvuur zitten.

komen ook in een moderne woning mooi tot hun recht. Een
klassieke haard geeft een hedendaags interieur een char-

Zoals alle gashaarden van M-Design

mante en authentieke touch. Dankzij de traditionele vorm

kan de haard bediend worden met

van de schouwmantel is deze rustieke haard het pronkstuk

de smartphone en/of iPad. Zo kan u

van uw ruimte en springt deze meteen in het oog.

opteren voor een thermostaatfunctie

Ruime keuze in topdesign

waarbij de gewenste temperatuur in

De Rustica is een gesloten gashaard die de charme van

de woonkamer gegarandeerd blijft.

een open haard, het houtvuur en de traditionele schouw

De ecowave en switch-functie op de

benadrukt en dit combineert met het gemak van een gas-

True Vision gashaarden van M-Design

haard. Zo kan u de Rustica, net zoals de andere gashaar-

zijn dus heel handig in de nieuwbouw-

den van M-Design, bedienen met een afstandsbediening of

woningen die voldoen aan de nieuwe

een handige smartphone of tablet app. Deze haard heeft

EPC-normen.

een open-fire look en kan zowel ingebouwd worden in een
nieuwe schouw, als aangepast worden aan de bestaande
schouw. Dankzij het ontspiegelde glas heeft u maximaal
zicht op het vlammenspel waardoor het lijkt alsof u een echte authentieke open haard heeft.

Haarden die garant staan voor betrouwbaarheid, efficiëntie, elegantie
en gebruiksgemak. Bij M-Design kiest u voor een visueel aantrekkelijke
gas- of houthaard, verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, die niet
alleen sfeer brengt maar uiteraard ook zorgt voor een lekker warme

www.m-design.be

kamer.
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Davy Gilles & Sasha Rosen (Westerlo)
Sasha & Davy, allrounders in de showbizz en bekend van musical, muziek en tv, droomden al langer van een
haard in hun woning. Ze kozen voor een gashaard met de charmes van een houthaard, inclusief vonkjes en
geknisper. Kortom, een haard die perfect past in hun landelijke interieur. Het pareltje in hun woonkamer werd
bovendien ingekaderd met een stijlvolle mantel in natuursteen.
“Eenmaal je ooit de gezelligheid
en warmte van een haard proefde,
wil je niet anders meer. Toen we in
contact kwamen met De Backer
Haarden was de beslissing om ervoor te gaan dan ook snel gemaakt.
Het gevoel zat meteen goed en we
kozen voor een gashaard, enerzijds omdat de installatie van een
houthaard praktisch een hele klus
zou worden, anderzijds speelde ook
het gebruiksgemak een belangrijke
rol in onze keuze. Tijdens een druilerige dag afgelopen zomer hebben

“Ik ben eigenlijk echt een
zomermens maar deze keer kijk
ik er toch naar uit om tijdens de
herfst- en wintermaanden de
kaarsjes en de haard aan te steken
voor een heerlijk knusse avond,”
verklapt Sasha.
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we zelfs snel even de haard aangedaan en dat doe je toch net wat sneller met een gashaard dan met een
houthaard.”

Elektrische haarden
Sfeervol én toekomstbestendig
Een elektrische haard geeft het
warme gevoel van vuur en sfeer maar

Houthaarden

dan zonder uitstoot of verbranding.
Voor dit soort haarden heeft u geen
schouw of gasaansluiting nodig, alleen
elektriciteit. Nieuw zijn de elektrische
haarden waarbij het vuur gecreëerd
wordt uit LED-verlichting en water

De ultieme stookbeleving

nevel. Dit soort haarden zijn uiterst

Hout aanhalen, een houtstapel aan-

geschikt

leggen, de geur van het hout en het

woningen waar extra warmte niet

gezellig knetterende vuur, … Het

meteen nodig is.

voor

de

hedendaagse

draagt allemaal bij tot de optimale
beleving van uw houthaard. Belangrijk om weten is dat de hedendaagse houthaarden met naverbranding
voldoen aan alle huidige normen met
betrekking tot de milieuwetgeving.
Meteen ook een pleidooi om oude
toestellen te vervangen door meer
performante toestellen die beschikken
over een klimaatneutrale verbranding.

Gashaarden
Comfort & gebruiksgemak

Bio-ethanol haarden

Met een druk op de knop genieten van
het gezellige haardvuur. De heden-

Echt vuur

daagse gashaarden zijn dankzij allerlei

Heeft u geen schouw of gasleiding

innovatieve ontwerpen en moderne

maar wil u wel genieten van echt vuur

technieken vrijwel niet meer te onder-

dan zijn er de bio-ethanol haarden.

scheiden van een houthaard. Ze vra-

Deze sfeerhaarden zijn zeer eenvou-

gen bovendien weinig onderhoud en

dig te plaatsen en volledig elektrisch

stralen toch een aangename warmte

gestuurd. De brandstof wordt auto-

uit. Leuk om weten is nog dat u voor

matisch aangezogen. Met een druk

een gashaard niet altijd een trekkende

op de knop geniet u van het gezellige

schoorsteen nodig heeft, er kan hier

vuur van uw biohaard.

immers ook gewerkt worden met een
muurdoorvoer
10
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Manu & Katrien (Wilrijk)
Zowel in de winter als in de tussenseizoenen maken Manu en Katrien uit Wilrijk het extra gezellig bij hen
thuis met hun kampvuurhaard. Ze houden van mooie dingen en combineren dat in hun tijdloze woning tot een
sfeervol geheel.

“Toen we dit huis kochten hebben we
het volledig laten opkuisen en opnieuw
laten schilderen maar de gezelligheid

Hygge

van een thuis ontbrak nog. Daarom
kozen we bewust voor een gashaard
en plaatsten deze centraal in de
zithoek om extra sfeer in huis te halen.
Onze timing was niet ideaal want alles

Het Deense concept om geluk te vin-

was al geschilderd, het parket was al

den in kleine dingen, letterlijk vertaald

behandeld maar er werd door jullie

zoiets als gezelligheid en het zoeken

mensen uiterst zorgvuldig en netjes

naar een gevoel van welbehagen. Ook
genieten bij een knisperend vuur of
het gezellig maken met vrienden en
familie is allemaal bijzonder hyggelig.
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gewerkt. Niet evident als je weet dat
de vorige schouw helemaal afgebroken

“Een haard is
kunstig, je kan
oneindig
blijven kijken naar
het spel van het
vuur.”

moest worden, de nutsvoorzieningen
nog gelegd moesten worden en er
maatwerkkasten

geplaatst

werden,

maar alles is zeer vlot verlopen.”
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“If it doesn’t burn
a little then what’s
the point of playing
with fire?”

www.bio-o-fire.com

Op zoek naar echt vuur zonder schouw?
De sfeerhaarden van BIO-O! zien er net uit als een traditionele gashaard, met een mooie vuurlijn vanuit een
natuurlijke keienpartij en u kan ze plaatsen waar u maar wil.
Mooie haardopstellingen en haardwanden zonder schouw
Is er in uw woning of appartement geen afvoermogelijkheid of ligt er gewoon
geen gas? Geen nood, dan kan u alsnog genieten van de mooie en gezellige sfeer van een echt haardvuur. De sfeerhaarden van BIO-O! hebben geen
schouw of gasaanvoer nodig maar branden op bio-ethanol wat geen rook, CO
of roet geeft.
Veiligheid en gebruiksgemak
Het systeem is uitgerust met een automatische ontsteking. Met één druk op
de knop kan u genieten van het gezellige vuur van uw bio-ethanolhaard. De
brandstof wordt automatisch aangezogen, zodat u niet manueel hoeft bij te
vullen, en brandt 20 uur lang. Deze haarden voldoen ook aan de CE standaard
en gaan bovendien nog een stap verder op vlak van veiligheid. Zo staat de
voorraad biobrandstof gescheiden opgesteld van de brander, heeft het systeem een kinderbeveiliging en wordt de verbranding continu gemonitord door
een microcomputer.
•

Geen gasleiding of schouw nodig

•

Geen fijnstof, geen CO

•

Overal te plaatsen

•

De mooie look van een echte gashaard

•

Volledig automatisch

•

100% veilig
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Kevin & Stephanie uit Hallaar
“Een strakke en gezellige stijl”
In hun nieuwbouwwoning bewijzen

De keuze voor een gashaard was

Zijn jullie tevreden over de samen-

Kevin en Stephanie dat modern toch

snel gemaakt.

werking?

ook heel erg mooi kan zijn. Hoewel

Zowel op esthetisch als functioneel

Zeker en vast! Het is altijd leuk om

strak en gezellig twee begrippen zijn

vlak leek een gashaard ons ideaal. Wij

samen te werken met betrouwbare

die moeilijk te combineren lijken zijn

hebben gekozen voor een minimalis-

aannemers. Bovendien hadden we

ze daar toch glansrijk in geslaagd en

tisch interieur in zwart-wittinten waar

redelijk laat beslist om een haard te

de gashaard draagt natuurlijk extra

alleen de decoratiespulletjes zorgen

plaatsen wat van jullie wel wat flexi-

bij aan die warme gezelligheid.

voor kleuraccenten. De keuze voor

biliteit vroeg maar alles is goed verlo-

een strakke, horizontale haard lag dan

pen. Voor het ontwerp rond de haard

ook voor de hand. Wat functionaliteit

hebben we onze inspiratie gehaald in

betreft is het dan weer gemakkelijk

allerlei boekjes en dat ontwerp werd

dat je met de eco switch-functie een

door jullie perfect uitgetekend en

aantal branders kan uitschakelen. Ons

uitgevoerd. Op die manier werden

huis is zo goed geïsoleerd en boven-

onze TV en hifi-toestellen mooi in het

dien voorzien van vloerverwarming

haardmeubel geïntegreerd. Ook de

waardoor de haard niet altijd op z’n

prijs die aanvankelijk werd afgespro-

maximum moet branden om het lekker

ken op de offerte werd gerespecteerd
en dat is toch een grote troef aange-

warm te hebben.

zien een haard aan het einde van het
bouwproces geplaatst wordt.
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Prachtige natuursteen
uit eigen atelier
Bij Interior Stone, een afdeling van
De Backer Haarden met eigen steen
kapperij, bewerken we natuursteen,
keramiek en kwarts- en marmer
composiet met de grootste zorg om
uw haard de ultieme afwerking te
geven. Naast de afwerking van haarden specialiseert Interior Stone zich
ook in heel wat andere toepassingen zoals mooie keukenbladen, trappen, badmeubels, tabletten voor de
venster
bank, … Met een uitgebreid
aantal mogelijkheden in kleur, afme-

Marmer is weer helemaal terug,
met oog voor detail
gaan we aan de slag
met het natuurlijke lijnenspel
in marmer.

tingen en materialen vindt u gegarandeerd iets dat past binnen de stijl van
uw interieur.

18

19

Faber e-MatriX
Het effect van de energietransitie op de keuze van je haard

Winnaar van de Nationale Innovatie en

Kies je voor een haard op gas, elektrisch of (bio-)propaan?

Duurzaamheidsprijs Wonen 2019

Wie wil er eigenlijk niet genieten

Vooraanstaande haarden maken zelfs

van een royaal en sfeervol haard-

gebruik van ondersteunende gloed-

vuur in huis? Tegenwoordig zijn er

bedverlichting die werkt op LED’s zo-

prima oplossingen, die helemaal

dat de vlammen lager kunnen blijven!

rekening houden met de hedendaagse vragen rond het bezit van
een haard.
Er zijn de nodige ontwikkelingen om
rekening mee te houden: modernewoningen zijn immers al goed geïsoleerd en voorzien van een goed
klimaatsysteem. Een schoorsteen ontbreekt steeds vaker, en een vaste gasaansluiting ook. En we zijn ons vanzelfsprekend bewust van verantwoord

“Faber MatriX
haarden bieden je
keus uit aardgas,
(bio-)propaan en
zelfs elektriciteit
met waternevel als
brandstof. “

energiegebruik en willen geen overlast

Faber e-MatriX 800/500 RD

geen geur, geen schadelijke uitstoot en
een energieverbruik vergelijkbaar met
slimme kamerverlichting en enkele liter
kraanwater per dag. Dat een ‘waternevel’-haard geen warmte afgeeft is
tegenwoordig niet echt een gemis...al
kun je er een ingebouwde bijverwarming bij bestellen. Bovendien is deze
Nederlandse haard praktisch overal te

voor onze omgeving veroorzaken. Is

Bouw je gashaard nu of later om

installeren; óók als vervanging van be-

er dan nog wel wat te kiezen? Ja, en

naar een (bio-)propaan haard

staande gas- of houthaarden.

sinds kort verrassend veel zelfs!

Voor wie een gashaard wil, en niet
afhankelijk wil zijn van een vaste gas-

Faber wint internationale awards

Bij lage vlammen een mooi rijk

aansluiting bieden enkele haarden-

Niet voor niets dat deze opvallende

vuurbeeld door gebruik van ener-

bouwers de mogelijkheid om je gas-

brandstof-variant (ook van Faber) dit

giezuinige LED-verlichting

haard nu of straks te laten bouwen

jaar twee awards in de wacht sleep-

Een inbouwhaard op gas is vrijwel

naar milieuvriendelijk (bio-)propaan.

te: in Nederland de ‘Nationale Inno-

geurloos en onderhoudsarm. De be-

Maar pas op: bij sommige merken

vatie en Duurzaamheidprijs Wonen’

tere gashaarden zijn voorzien van een

is dat een ingrijpende en kostbare

én in Duitsland een viervoudige ‘Plus

gunstig energielabel. Geen discussies

zaak. Opvallende uitzondering is het

X Award’ voor Design, Functionaliteit,

over overmatige fijnstof bijvoorbeeld.

oernederlandse haardenmerk Faber,

Hoge Kwaliteit én Gebruiksgemak.

Echter, er zijn maar weinig gas-haar-

dat zijn MatriX gashaarden al heeft

denbouwers die écht de kunst ver-

voorbereid, waardoor ombouw straks

Wat voor de haardenliefhebbers onder

staan om, vanwege de geringe warm-

relatief goedkoop is en een perfect

ons voorál telt: voor wie een mooie

tebehoefte in moderne huizen, ook bij

resultaat geeft.

haard in huis wil én verantwoord wil

láge vlammen een mooi en rijk vuurbeeld te laten zien.

Vuur...
uit water
Verbluffend realistisch ‘vuur’ uit
wervelende waternevel en licht.

genieten is er volop keus, zolang je
Wil je heel graag een ‘full size’

maar weet waar je op moet letten!

inbouwhaard maar wil of kun je
écht niets met gas, hout, pellets,
haardwarmte of een schoorsteen?
Zelfs dán is er een oplossing, met...

Winnaar Plus X Award’ voor
Design, Functionaliteit, Hoge
Kwaliteit én Gebruiksgemak.

waternevel! Een unieke ontwikkeling;
want door een slimme combinatie
van opstijgende koude waternevel en
energiezuinig LED licht kijk je in deze
haard naar een verbluffend echt, driedimensionaal vuurbeeld.De voordelen:
Faber MatriX 450/500 III

Faber e-MatriX 800/650 II
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Yves & Els (Heist-op-den-Berg)
Yves en Els uit Heist-op-den-Berg kozen in hun woning voor een minimalistisch interieur maar wilden hun
(t)huis wel een warme sfeer meegeven. En die warmte creëren ze al met een druk op de knop.

“Het comfort van een gashaard met
alle troeven van een houtvuur, daar
gingen we voor. Om een zo authentiek mogelijk vuurbeeld te creëren
kozen we voor het NSG-systeem
waardoor we zowel genieten van
het zicht als het geluid van vonkjes.
Bovendien draagt het ontspiegelde

“Your fireplace
or mine?”

glas, dat je amper ziet, nog extra bij
aan de beleving van onze kampvuur-

“De bezetting rond onze haard is perfect
uitgevoerd, beter dan op sommige andere
plaatsen in ons huis.”

haard. Bij de installatie van de haard
hebben we ons trouwens geen zorgen hoeven te maken over de technische

voorzieningen,

daar

werd

voor gezorgd. Wij genieten elke dag
van onze mooi afgewerkte haard die
zorgt voor die paar graden extra om
gezellig in onze woonkamer te vertoeven.”
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Realistisch
haardvuur

Gashaarden
met een look & feel van een
traditionele open haard

U kent het wel, de gloed die achterblijft

Levensechte vonkjes
Kalfire pakte als eerste uit met het
gashaardvuur met echte vonken.
Deze technologie tilt het belevingsgehalte van de haarden weer dat
tikkeltje hoger. Met de Natural Spark
Generator (NSG) worden in de haard
levensechte vonkjes gecreëerd om
het vuurbeeld zo authentiek mogelijk
te maken. De vonkjes stijgen op uit
het vuur met als resultaat een natuurgetrouw vlammenspel.

nadat het hout verbrand is en het licht
en de sfeer die dan blijven nazinderen.
Het vuurbeeld van een haard draagt bij
tot de beleving en daarom combineert
men bij de nieuwe generatie gashaarden
puur comfort steeds meer met de look
& feel van een traditionele open haard.

Een spectaculaire kijk op het vuur
Met onstpiegeld glas, alleen verkrijgbaar bij gashaarden, kiest u voor een levensecht open haard effect. Het glas is immers zo goed als onzichtbaar en reflecteert
nauwelijks waardoor u onbelemmerd geniet van het boeiende vlammenspel.
Een gloeiend kolenbed
Innovatieve LED-technologie, die u naar wens in en uit kan schakelen met de
afstandsbediening, kan zorgen voor een natuurgetrouwe nabootsing van het
gloeien van het kolenbed en is bovendien nog eens energiezuinig. Dat gloeiende
effect geeft een extra dimensie aan het toch al realistisch uitziende vuur.
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Hout
Hout is de brandstof met de langste
geschiedenis en zal nog niet meteen
uitgeput raken. Bovendien is het veruit
de goedkoopste brandstof. Er is echter heel wat te doen om de uitstoot
van fijn stof. De nieuwe generatie
houthaarden komt hieraan tegemoet
door steeds performanter te worden
met kleinere stookruimtes, betere fil-

Efficient and
Indisputably
Beautiful

ters en slimmere technologieën. De
hoogste tijd dus dat de ‘oldtimers’ onder de kachels plaats ruimen.

Gas

Hoe
future-proof
zijn (open)
haarden

Het huidige gasnet als snelweg voor
groene stroom? Groen gas gaat een
belangrijke rol krijgen in de energietransitie naar groenere alternatieven.
De nieuwe types gas zoals koolstof
arm en hernieuwbaar gas, in de vorm
van biomethaan of waterstof, zal stijgen en zullen het mogelijk maken om
gas een centrale rol te geven in het
energiesysteem van de toekomst.

Alternatieven
Tegelijkertijd met de bestendiging van
de gas- en houthaarden, is er ook een
evolutie merkbaar naar alternatieve oplossingen. Denk maar aan haarden die
branden op waterstof of bio-ethanol

metalfire.eu

Urban, de gasgestookte open haarden van Metalfire brengen een minimalistisch design uitgerust met een intelligente
beveiliging. Ze koppelen een strak binnenwerk en zuivere lijnen, zonder zichtbaar kader, aan het comfort van de

Wij volgen de regelgeving op de voet

allernieuwste technologie: een gasunit met een keienbed van lavastenen of natuurgetrouwe keramische houtblokken.

en staan op de eerste rij bij de ont-

Interior architecture: Caprinipellerinarchitectes | Fireplace: Metalfire | Photography: Cafeine
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wikkeling en innovatie van diverse

MADE IN BELGIUM

haarden.
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Al meer dan 10 jaar is Yves een van de commerciële krachten van De Backer Haarden. Dag in, dag uit wordt hij
er omringd door warme gezelligheid en die weet hij telkens met de glimlach aan te prijzen. Hij en zijn vrouw
Martine hadden in hun vorige woning een houthaard maar kozen in hun nieuwbouwappartement voor het

“Onze gashaard mag dan wel een groot vermogen hebben,
ons energieverbruik blijft beperkt.”

comfort van een gashaard.

Yves & Martine (Hulshout)
“Een man kan niet
met zoveel passie
verkopen als hij
niet uit ervaring
spreekt.”
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Deze expert koos voor …

men zouden nemen, gaf de echtheid

van onze gashaard kunnen we niet

de Kalfire ECO-prestige.

van het hout en de vlammen die

zeggen dat onze energiefactuur de

Yves: Kalfire kwam als een van de

rechtstreeks uit de houtblokken lijken

pan uitswingt. Wij hebben vloerver-

eerste merken met het realistische

te komen toch de doorslag. Mensen

warming maar de haard aanzetten is

gasvuur op de proppen en ik was

vragen ons vaak: “Moeten jullie de

het eerste dat we doen wanneer we

meteen verkocht aan het realistische

haard niet bijvullen?”. Ze staan steeds

thuiskomen, al is het maar op een

kampvuureffect. We kozen voor een

versteld van de echtheid van het vuur.

lage stand voor de sfeer. Bovendien

hoekhaard zodat we zowel vanuit de

Het beste van twee werelden want op

beschikt onze haard ook over een

keuken als vanuit de zithoek kunnen

vlak van onderhoud is dit soort haard

ECO-stand en dat vormt natuurlijk

genieten van het vlammenspel.

een droom!

ook wel een meerwaarde. Wij zou-

Martine: Toen we moesten beslissen

den de sfeer en gezelligheid van deze

of we een strakke haard met kiezels of

Wat met het energieverbruik?

haard voor geen geld ter wereld wil-

een iets hogere haard met houtstam-

Yves: Ondanks het grote vermogen

len missen.
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“Let’s get inspired”
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TERUG
NAAR DE
BASIS...
Wat is er mooier dan samen met familie
en vrienden te genieten van een sfeervol
haardvuur? Even afschakelen van de
drukte van alledag; samen terug naar de

Onze nieuwe roomdividers op hout en gas

basis. De nieuwe roomdividers van

zijn nu verkrijgbaar bij De Backer haarden.

Kalfire vormen dankzij hun grote glasoppervlak al gauw het middelpunt van
elk interieur. Ze bieden vanuit alle hoeken
van de ruimte optimaal zicht op het vuur.
Door toepassing van de nieuwste technieken blinken de haarden van Kalfire
bovendien uit op het gebied van rendement, duurzaamheid en gebruiksgemak.

KALFIRE W53/50R

ONTDEK NU MEER: WWW.KALFIRE.COM

KALFIRE GP115/55R

Fier op elk
afgeleverd project.
Tom & Nathalie (Kessel)
Elke dag gaat Tom, onze bezetter,
op pad om de geplaatste haarden
netjes af te werken. Tijdens zijn
job die hij met veel passie uitoefent, heeft hij dus al heel wat
haardprojecten

gezien

waaruit

hij heel wat inspiratie putte voor
een haard bij hem thuis. Vandaag
de dag geniet hij ook in zijn eigen
woning van rustgevende momenten, samen met zijn gezin voor de
haard.

Deze expert koos voor … een kampvuurhaard van Kalfire
Nathalie: Het is hier echt gezelligheid troef dankzij onze haard. Ook de kinderen en zelfs de hondjes genieten van de gezellige warmte. Alle voorzieningen
voor een haard werden al getroffen toen we ons huis bouwden. De haard is
dan een tijdje later geplaatst en die biedt een enorme meerwaarde.
Tom: We gebruiken de haard ook elke dag, van ’s morgens af aan klikken
we hem aan. Niet altijd op de hoogste stand voor de warmte als wel voor de
gezelligheid. Onze haard dient trouwens echt om even tot rust te komen, een
boekje te lezen, een glas te drinken, te genieten van elkaars gezelschap, …
We hebben er dan ook bewust voor gekozen om hier geen televisie neer te
zetten. Puur genieten dus!
Er staat hier ook nog een tweede haard in huis?
Nathalie: Ik ben schoonheidsspecialiste en heb in mijn praktijk ook een haard
laten plaatsen. De mensen die bij me over de vloer komen genieten daar echt
van. Het vuur heeft een rustgevend effect en de spieren ontspannen zich veel
makkelijker. Het leuke aan een gashaard is dat je het redelijk snel goed warm
krijgt. En als het aan mij ligt … er mogen best nog wel wat haarden bijkomen
hier in huis.
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Genieten van het vuur

langs alle kanten

Een muur om een ruimte in
twee te delen of een boekenrek?
Dat kan origineler
met een haard.

Opbergruimte

Een open en gesloten haard ineen

Een haard in de hoek

In het haardmeubel kan ook extra

Met een liftdeurhaard, alleen verkrijg-

Een hoekhaard is een echte sfeer-

kastruimte voorzien worden voor

baar als houthaard, kiest u voor het

maker waarbij je van meerdere kan-

bijvoorbeeld uw hifiapparatuur. Extra

beste van twee werelden, een knappe-

ten zicht hebt op het vuur. Omdat de

opbergruimte verscholen achter een

rend en geurend haardvuur als de deur

hoeken van een kamer vaak minder

schuifwand, kastdeurtjes of onzicht-

open staat en een hoger rendement

effectief benut worden kunnen deze

Een doorkijkhaard wordt meestal gebruikt om een ruimte

baar ingewerkt aan de zijkant van uw

met meer warmte bij een gesloten

de uitgelezen plek voor een haard

op een stijlvolle en functionele manier in te delen en zorgt

haardmeubel, het kan allemaal. Handig

deur. De glazen schuifdeur combineert

vormen.

meteen ook voor een unieke sfeer. Vaak wordt dit soort

toch?

sfeer, warmte en duurzaamheid.

haarden dé blikvanger van de woning.
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Peiskos
Het Noorse woord
voor het gevoel dat
je krijgt wanneer je
voor een haardvuur
zit en tegelijkertijd
geniet van de
warmte.

Jonas & Lien (Hulshout)
Dé blikvanger van hun woning … dat vinden Jonas & Lien uit Hulshout van hun doorkijkhaard. En terecht want
ze hebben er goed over nagedacht en daar kwam heel wat pas- en meetwerk bij kijken. Het resultaat, een
stijlvolle scheiding tussen de zithoek en de eetkamer.

“Iedereen die hier
komt is meteen
verliefd op onze
haard.”

“Wij kozen voor een moderne inrichting maar wilden deze toch opleuken met
gezellige accenten. Voor onze haard kozen we voor een gashaard omwille van
het comfort maar gingen we wel op zoek naar een vuur dat het meest gelijkt op
dat van een echte houthaard. Wij genieten elke dag van onze haard en kijken
met een goed gevoel terug op de samenwerking met De Backer Haarden.”
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Gezelligheid
Het warme en comfortabele gevoel van thuis zijn met vrienden en familie
en tijd doorbrengen in een aangename omgeving.

We werken onder het motto: „We willen niet de grootste zijn,
wel de beste en de meest geliefde“.
Richard Dorazil, Petr Banasinski
We werken onder het motto: „We willen niet de grootste zijn,
Oprichters van Hoxter
wel de beste en de meest geliefde“.
We werken onder het motto: „We willen niet de grootste zijn,
Richard
Dorazil,
Petr
Banasinski
wel
de beste
en de
meest
geliefde“.
Oprichters van Hoxter
Richard Dorazil, Petr Banasinski
Oprichters van Hoxter

We match your re

We match your re
We match your re
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12 troeven van
De Backer Haarden

1 jaar vaste
prijsgarantie

Uw specialist in haarden

Sterk in ontwerp (op maat van uw interieur)

Wij plaatsen meer dan 700 haarden per jaar,

Bij ons kan u terecht met een leeg blad of met

dat moet je verdienen. Verschillende van

eigen ontwerpideeën, wij denken graag met u

onze leveranciers betrekken ons dan ook

mee. Ook een bezoek ter plaatse behoort tot

graag bij de ontwikkeling van hun nieuwe

de mogelijkheden zodat we uw interieur of de

haarden.

technische kant mee kunnen bekijken.

Een aanspreekpunt

Eigen atelier

Wij kunnen alles van A tot Z verzorgen. Afbraak

In ons eigen productieatelier kunnen wij het

werken, dakwerken, gasleidingen, bezettings-

project rond uw haard volledig of gedeelte-

werken, … voor elk onderdeel beschikken wij

lijk simuleren en zo heel nauwkeurig te werk

over uitstekende vakmensen.

gaan.

1 jaar vaste prijsgarantie

Jarenlange ervaring

Wij werken nog op basis van vertrouwen

Al sinds 1982 is ons bedrijf gespecialiseerd in

en vragen geen voorschot bij bestelling. Bij

de verkoop en plaatsing van haarden. Intussen

het aangaan van een bestelling volstaat uw

hebben wij al ettelijke sierschouwen en open

akkoord en garanderen wij de vastgelegde

haarden van de vorige generatie aangepast of

prijs tot een jaar na bestelling.

afgebroken.

Correcte prijsafspraken

Innovatief

Duidelijke afspraken maken goede vrienden,

Wij volgen niet alleen de nieuwste trends in de

daarom vinden wij een transparante offerte

haardenmarkt, ook onze persoonlijke aanpak

erg belangrijk. Al in de offertefase sommen wij

en benadering zijn een onderdeel van innova-

alles op wat (niet) voorzien is.

tie. We hebben een team dat luistert naar wat
u wil en dat persoonlijk advies, service en follow-up garandeert.
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Flexibele planning

Service

Bij ons geen maandenlange wachttijden, we

We beschikken ook over een eigen dienst na

maken ons sterk dat we uw droomproject op

verkoop voor zowel de hout- als de gashaarden.

maximaal 8 tot 10 weken kunnen plaatsen.

Niet alleen een eerste opstart van uw haard

Voorbereidende werken kunnen al sneller uit-

doen we met de glimlach, ook nadien kunt u

gevoerd worden indien nodig.

voor service en onderhoud bij ons terecht.

Eigen plaatsingsdienst

Voor ieders budget

Een goede mix van ervaren vakmensen en

We plaatsen volledige haardwanden maar

jonge dynamische medewerkers zorgt voor een

halen onze neus niet op voor kleinere

vakkundige plaatsing. Als een van de weinige

renovaties. Iedereen die wil genieten van een

haardenzaken beschikken wij trouwens over ei-

gezellig en milieuvriendelijk haardvuur kan ge-

gen stukadoors en loodgieters.

nieten van onze topservice.
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Familie Breesch
uit Rijmenam
De bestaande woning van de familie Breesch werd grondig gerenoveerd
en uitgebreid. In het totaalplaatje hoorde ook de gezelligheid van een
haard thuis en zij kozen voor een sfeervolle houthaard in hun woning. Het
eerste waar de kinderen naar kijken wanneer ze na school de straat indraaien is de schoorsteen om te kijken of de haard aan is … Kortom, heel
de familie is enthousiast!
Jullie kozen voor een houthaard in
jullie woning.
Vroeger hadden we een houtcassette
en omdat we het authentieke karakter van een houtkachel wel wisten
te appreciëren hebben we ook hier
gekozen voor een echte houthaard.
Deze haard wist ons zeker te bekoren
en ook wat betreft sfeer en gezelligheid scoort onze haard uitstekend.
Het houtnis naast de haard is enerzijds om de look van onze houthaard
een extraatje te geven maar wordt
anderzijds ook functioneel gebruikt
om het hout in op te stapelen. In de
winter genieten we dagelijks van het
warme haardvuur!
Zijn jullie tevreden over de samenwerking?
Zeker! Alle afspraken zijn gerespecteerd en de planning van de werken
is vlekkeloos verlopen. Jullie hebben
de technische installatie en de hittebestendige afkasting van de haard
gedaan, de afwerking gebeurde door

“Het authentieke
van een houthaard”

onze interieurbouwer. Het was wel
belangrijk dat al in de ruwbouwfase
heel wat details besproken werden
want alles moest tot op de centimeter
kloppen om de haard te kunnen integreren in het geheel en ook de voorzieningen op het dak moesten voorbereid worden. We willen zeker ook
een pluim geven aan de werkmannen
die hier op een gestructureerde manier aan de slag gegaan zijn. Het was
duidelijk dat zij veel kennis van zaken
hadden en met veel enthousiasme
werken om tot een goed resultaat te
komen.
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Een haard ...
de beste manier om te relaxen
Een haard is niet alleen warm en gezellig, het heeft ook nog eens
een positieve invloed op uw gezondheid. Studies tonen aan dat
bij het vuur zitten ervoor zorgt dat uw bloeddruk verlaagt en u
helpt te relaxen. Al van heel vroeger kwamen mensen bij elkaar
rond het vuur om verhalen te vertellen na een lange werkdag.
Dat sociale gegeven versterkt het gevoel van ontspanning ook
nu nog. Dus … maak het u gezellig voor het vuur en verlies uzelf
in het eindeloze vlammenspel.
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Nieuw
Design, innovatie en comfort

Een vlakbrander met een realistisch
houtvuureffect en een vlamhoogte
tot 50cm, gecombineerd met een
étiré staal lamellen afwerking van
brandkamer en stookbodem.

Sfeer en gezelligheid creëren met een veilige en gebruiksvriendelijke haard,
de Vero Design haarden kenmerken zich door design, innovatie en comfort.
Als familiebedrijf onderscheidt Vero Design zich door elke haard in België
te bouwen en vertrouwt ze op lokale toeleveranciers om de hoogwaardige
kwaliteit te garanderen. Door jarenlange expertise en vakmanschap biedt Vero
Design ontwerpvrijheid waardoor uw haard op maat gebouwd kan worden.
Ze bieden een maximale flexibiliteit naar vorm en afmetingen en beschikken
bovendien over een uniek warmterecuperatiesysteem. Een Vero Design haard
wordt bovendien getypeerd door de minimalistische afwerking met een zichtkader van étiré staal.
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Leo & An Willems - Nees (Vorselaar)
Na de renovatie van de keuken en de gang was het verschil met de woonkamer toch wat te groot geworden,
vonden Leo en An uit Vorselaar. Ook daar mocht het allemaal wat lichter en moderner en daar hoorde een
mooie gashaard bij om heerlijk bij te relaxen.

“Hout heeft z’n charmes maar gas
is toch gemakkelijk. Het leuke is dat
mensen vaak niet zien dat het geen
echt hout is omdat de vlammen rechtstreeks uit de houtblokken lijken te
komen. Dit project was een huzarenstukje want de bestaande gietijzeren
schouw moest weggehaald worden
en ook de schouwpotten moesten

“Van afbraak tot
afwerking,
alles verliep zonder
zorgen.”
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eruit. We zijn blij dat we voor het
ganse pakket bij jullie terecht konden. Onze living heeft een totale
make-over gekregen dankzij jullie
waardoor we nu nog heel wat jaren
kunnen genieten van een tijdloos
project.”

Samen bijna 200 jaar ervaring,
uniek in de sector
Minstens een ding hebben onze mensen met elkaar gemeen … hun passie voor
haarden! Het hele team, van verkoper tot servicemonteur, loodgieter of stukadoor,
is betrokken bij het bedrijf en voert zijn job uit met uiterst veel passie en zorg.
Wij weten immers maar al te goed dat kwaliteit en klanttevredenheid begint bij
het team dat z’n schouders onder uw project zet. Vanaf het eerste contact in de
toonzaal tot en met het opstarten van een haard bij u thuis kan u rekenen op een
luisterend oor en professioneel advies op maat want uw haard, dat is onze passie!
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Genieten,
elke dag opnieuw

Herman & Lies (Hallaar)
Bij Herman en Lies uit Hallaar was het simpel, bij hen kwam er een houthaard of geen haard. Hun keuze viel
op een roomdivider die ze een plek gaven tussen de keuken en de living. Deze unieke positie maakt van de
haard dé eyecatcher van hun woning.

“We lieten onze haard op tafelhoogte plaatsen om optimaal te genieten van het
contact tussen de verschillende ruimtes. De keuze voor een houthaard werd ook
heel bewust gemaakt, zo genieten we van de geur van het hout en het ritueel
van hout binnenhalen. Ook de kinderen vragen vaak om de haard aan te steken
en als die aangaat dan is dat niet voor een paar uurtjes maar minstens voor een
halve dag of een gezellig lange avond. Een houthaard heeft immers wat meer
tijd nodig om op temperatuur te komen. We kunnen uren naar de vlammen kijken, dat is echt genieten! Misschien nog leuk om te vermelden is de functionele
nis die we onder de haard integreerden. Het stookhout wordt daar gestockeerd

“Onze haard
is de beste
investering
van onze renovatie.”

waardoor we het meteen bij de hand hebben en de haard in een mum van tijd
is bijgevuld.”
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Renovatie
Een bestaande haard een make-over
geven naar een hedendaags design
dat perfect past in uw interieur vormt
geen enkel probleem! Een renovatieproject is telkens een nieuwe uitdaging die we graag aangaan en waar
we alles uitvoeren van A tot Z, van
afbraakwerken, over het leggen van
gasleidingen tot en met de afwerking.
Wilt u een bestaande haard laten
renoveren? Vergeet dan zeker niet
om een aantal foto’s van de huidige
haard mee te brengen.

BOUW

Nieuwbouw
Een haard voorzien in een nieuwbouwwoning? Perfect, dan heeft u nog alle
mogelijkheden om te kiezen voor een
houthaard, gashaard of elektrische
haard. Kom vooraf zeker even informeren zodat we de nodige informatie
kunnen geven over de voorzieningen
die getroffen moeten worden. Een
dak- of muurdoorvoer, een gasleiding
voorzien, … als dit in de ruwbouwfase
meegenomen kan worden, bespaart
dat heel wat in werk (en kosten).

TECHNISCH

Buitenafwerking
Niet alleen in uw woonkamer dragen wij een hoge afwerkingsgraad hoog
in het vaandel, ook aan de buitenzijde hechten wij uitzonderlijk veel belang.
De meeste mensen staan niet stil bij de afwerking van de schoorsteen / af-

“Door onze expertise
hebben wij voor veel
probleemgevallen
een oplossing.”
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voer aan de buitenkant van hun woning. Of dit nu door de gevel is, door een
bestaande of nieuwe schoorsteen, … we denken samen met u mee over de
geschikte kleur van het buitendaks gedeelte en/of de positie ervan. Niemand
heeft immers graag een blinkende ‘frituurpijp’ uit het dak of bovenop de
schoorsteen.
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“Nergens gezelliger
dan thuis”

Hout- en gashaarden van Belgische makelij
Bij Jidé weten ze dat een hout- of gashaard meer doet dan verwarmen alleen.
Een haard schept sfeer en maakt uw woning gezellig. Deze Belgische haardenbouwer gaat voor vooruitstrevende verbrandingstechnieken, heeft oog voor
design en produceert lokaal. Van het idee over de prototypes tot het eindproduct, alles wordt bedacht, gemaakt en uitgevoerd in eigen huis. Een ‘Jidé’ is
een echte eyecatcher met de beste verbrandingstechnieken wat resulteert in
een zuinige en propere haard!
58

59

LILLE

HEIST-OP-DEN-BERG

Achterstenhoek 24

Mechelstesteenweg 46

2275 Lille

2220 Heist-op-den-Berg

T 014 81 12 20

T 015 24 60 33

lille@dbhaarden.be

info@dbhaarden.be

Openingsuren

Openingsuren

Maandag - vrijdag: 10u - 12u & 13u - 18u

Maandag - vrijdag: 10u - 18u

Zaterdag: 10u - 13u

Zaterdag: 10u - 13u

Zondag gesloten

Zondag gesloten

Late Night Opening
Laatste donderdag van de maand
www.dbhaarden.be
fotografie: Intoog I Geert Verschaeren • realisatie: DE BIE I creative communication 015 250 350

(niet in april, mei, juni, juli & augustus)

