
“Het warme en  

comfortabele gevoel van thuis 

zijn met vrienden en familie  

en tijd doorbrengen in een 

aangename omgeving.”

EEN KNISPEREND 
HAARDVUUR, 
ONWEERSTAANBAAR!
De laatste t i jd horen we de meest uiteenlopende 
verhalen over de gaspri jzen in België.  Maar wat 
kost een gezel l ige avond voor de gashaard 
tegenwoordig? In de meeste gevallen kost een 
avond gezell igheid je minder dan een goed glas 
wijn !  De gezel l igheid en warmte van een haard 
in combinatie met nieuwe technologieën  zorgen 
ervoor dat haarden hun plaats in hedendaagse 
woningen mogen bl i jven opeisen!

   Meer info: www.zuinigstoken.be

‘You can’t start a fire 
without a spark’ 

Bruce Springsteen

EEN HAARD, 
DE ULTIEME BLIKVANGER 
VAN JE WONING!
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EEN HAARD … 
DE BESTE MANIER OM TE RELAXEN
Een haard is niet al leen warm en gezel l ig ,  het heeft 
ook nog eens een posit ieve invloed op je gezondheid. 
Studies tonen aan dat bi j  het vuur z itten ervoor zorgt 
dat je bloeddruk verlaagt en je helpt te relaxen.  Al 
van heel vroeger kwamen mensen bi j  elkaar rond 
het vuur om verhalen te vertel len na een lange 
werkdag. Dat sociale gegeven versterkt het gevoel 
van ontspanning ook nu nog. Dus … maak het je 
gezel l ig voor het vuur en verl ies jezelf  in het eindeloze 
vlammenspel .

De Backer Haarden

Bi j  De Backer Haarden 
koesteren we waarden en 
tradit ies ,  authenticiteit  z i t 
ingebakken in ons DNA . 

Een vuur is echter constant 
in beweging en straalt 

pure dynamiek  uit .  In een 
steeds snel ler veranderende 

maatschappij  gebruiken we die dynamiek dan 
ook in elk aspect van onze onderneming. 

We zetten steeds in op kwaliteit  zonder daarbi j 
nieuwe ontwikkelingen  in de sector uit  het oog te 
verl iezen,  iets wat belangri jker is dan ooit .  Voeling 
met de markt ,  duurzame trends ,  een service 
op maat van jouw wensen en het creëren van 
gezell igheid ,  daar gaan en staan we voor!

NIEUW

Natuursteen op maat van jouw interieur,
bewerkt in eigen atelier.

VURIGE 
gezelligheid
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Efficiënte  
verwarming

Een haard is een lokale 
warmtebron die warmte geeft 
waar en wanneer je ze nodig 

hebt. Zo gaat er geen onnodige 
energie en dus ook geen 

geld verloren.

NIEUW VANAF DIT NAJAAR
Showroom Schilde



Een haard in 
een appartement?
Wist je dat je ook in 
een appartement kan 
genieten van de gezel l igheid 
van een haard? Het k lopt dat 
een gas- of houthaard niet alt i jd tot 
de mogeli jkheden behoort maar met een 
elektrische of bio-ethanol haard  kan je zorgeloos 
genieten.  Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een 
stopcontact .

Met de ECO-stand verbruik je tot wel 

40% minder gas ten opzichte van de 

hoogste stand en blijf je genieten van een 

sfeervol vlammenbeeld.

Realistisch haardvuur
Je kent het wel ,  de gloed die achterbl i j f t  nadat het hout verbrand is en het l icht 
en de sfeer die dan bl i jven nazinderen.  Het vuurbeeld van een haard draagt 
bi j  tot de beleving en daarom combineert men bi j  de nieuwe generatie 
gashaarden puur comfort steeds meer met de look & feel van een 
tradit ionele open haard.

•  Levensechte vonkjes  zorgen voor 
een natuurgetrouw vlammenspel

• Ontspiegeld glas  voor een 
spectaculaire k i jk  op het vuur 

•  Innovatieve LED-technologie 
bootst het gloeiende 
kolenbed na

  

GAS
c o m f o r t & g e b r u i k s g e m a k

De hedendaagse 
gashaarden zi jn dankzi j 
al ler lei  innovatieve 
ontwerpen en moderne 
technieken vr i jwel niet 
meer te onderscheiden 
van een houthaard. 

ELEKTRISCH
s f e e r v o l  é n t o e k o m s t b e s t e n d i g

Voor dit  soort haarden 
heb je geen schouw of 
gasaansluit ing nodig,  al leen 
elektr iciteit .  Ideaal voor de 
hedendaagse woningen 
waar extra warmte niet 
meteen nodig is .

GEBRAND OP 
GEZELLIG WONEN

Haarden op 
laag vermogen
Huizen worden steeds beter geïsoleerd,  denk bi jvoorbeeld 

maar aan de BEN- of passiefwoningen. Dat maakt de  
sfeerfunctie van een haard belangri jker dan ooit . 

Leuk om weten is dat je bi j  de hedendaagse 
haarden alt i jd kan genieten van een vol 

vuur ,  ook bi j  een laag vermogen. zo 
verbruik je minder gas en bl i j f t  het 

vuurbeeld toch optimaal .

EEN WIN-WIN 
SITUATIE

Beluister 
onze warme 

podcast

De toekomst van de haard,  een 
haard in t i jden van cris is ,  soorten 

haarden, de kracht van vuur en de 
meerwaarde van een haard in een 

woning,  . . .  het komt al lemaal aan 
bod in onze warme podcasts ! 

Maak het jezelf  gemakkel i jk ,  leun 
achterover en laat je informeren.

NIEUWBOUW OF RENOVATIE

Wij gaan elke uitdaging aan!

Welk 
soort 
haard 

kies 
jij?

BIO-ETHANOL
e c h t v u u r z o n d e r s c h o u w

Deze sfeerhaarden zi jn  
zeer eenvoudig te plaatsen 
op elke denkbare plek.

Geniet van het vuur  
langs alle kanten
Een muur om een ruimte in twee te delen of een 
boekenrek? Dat kan origineler met een haard.  Een 
doorkijkhaard  wordt meestal gebruikt om een 
ruimte op een st i j lvol le en functionele manier in 
te delen en zorgt meteen ook voor een unieke 
sfeer .  Ook een hoekhaard is een echte sfeermaker 
waarbi j  je van meerdere kanten z icht hebt op het 
vuur .

ONTDEK ONZE 
REALISATIES

Zorg naast 
gezell igheid ook voor 

een optimale verbranding 
met minder rookontwikkeling en 

uitstoot van CO 2

STOKEN

1 Leg de houtblokken op de bodem van 
de haard met de kloofkant naar boven.

3
Leg de aanmaakblokjes tussen 
de aanmaakhoutjes en zet de 
luchttoevoer vol ledig open.

2Plaats de aanmaakhoutjes kruisel ings 
bovenop het haardhout. 

4
Steek de aanmaakblokjes aan.  

Van zodra een mooie vlam zichtbaar 
is kan de luchttoevoer wat verder 

dichtgezet worden.

TIP:  Stook alleen droog & onbehandeld hout

VERANTWOORD

• Sfeervolle verl ichting  zoals kaarsjes 
of leuke lampjes

• Een tof muziekje ,  stel  een playl ist 
samen met  jouw favoriete muziek

• Een buitenhaard  voor als het ‘s 
avonds toch wat fr is jes wordt

• Lekkere  hapjes & drankjes

• Het leukste gezelschap

ZALIGE AVONDEN IN DE TUIN 
OF OP JE TERRAS?

HOUT
de ultieme stookbeleving

Ideaal voor wie niet  
afhankel i jk  wi l  z i jn van 
gas en elektr iciteit !



Prachtige 
NATUURSTEEN 
uit eigen atelier
In ons eigen atel ier bewerken we 
natuursteen,  keramiek,  kwarts- en 
marmercomposiet met de grootste zorg 
en dat voor al ler lei  inter ieurtoepassingen.

Mooie keukenbladen, trappen, 
badmeubels ,  tabletten voor de 
vensterbank,  . . .  Met een waaier aan 
mogeli jkheden  in k leur ,  afmetingen en 
materialen vinden we gegarandeerd 
iets dat past binnen de st i j l  van jouw 
interieur .

Kom eens langs in een van onze showrooms en laat je betoveren door de 
gloed van het vuur,  het vlammenspel ,  de warmte en beleef de onovertroffen 
gezel l igheid van een haardvuur.

n i e u w

Openingsuren & info:  www.dbhaarden.be

realisatie: deondernemersfabriek.be

Heist-op-den-Berg
Mechelsesteenweg 46
015 24 60 33
info@dbhaarden.be

Li l le*
Achterstenhoek 24
014 81 12 20
l i l le@dbhaarden.be
*t/m 31 augustus 2023

STEEK OOK JE LICHT 
EENS OP BIJ 
JEUNE CONCEPT

In de showroom word je niet al leen 
betoverd door de gloed van het vuur 
maar ook door de sfeervol le verl ichting 
van verl ichtingspecial ist  Jeune Concept, 
gespecial iseerd in verl ichtingsconcepten  
op maat.

www.jeuneconcept.be
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