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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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Een Faber haard

stel je zelf samen
Wat je voorkeur ook is, in alle gevallen kies je voor ons betoverende,
gepatenteerde vuurbeeld; vuur dat de verhalen tussen mensen aanwakkert.
Ons programma bestaat uit meerdere modellen, meerdere formaten en
verschillende decoratie opties.
Modelopties

Faber Built In

voor een haard die bij je past

Faber gas inbouwhaarden zijn een statement op zich.
Alleerst vanwege het schitterend brandende vuur en dankzij
de prachtige afwerking, met levensechte houtblokken of
moderne steensoorten. Of de hoogwaardige materiaalkeus,
die zorgt dat je jarenlang veilig en probleemloos kunt
genieten. Zeker wanneer je de haard op afstand bedient via
de handzender of je eigen smartphone.
Faber gashaarden zijn verkrijgbaar in een verrrassend aantal
uitvoeringen, afmetingen en afwerkingen. Zodat je precies
kunt kiezen wat het beste bij je 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.

Frontmodel

Tweezijdig
model

Driezijdig
model

Room divider

See through
model

Decoratie opties

Houtset

Carrara
kiezels

Grijze
splitsteen

Achterwanden

Achterwand
staal vlak

Achterwand
zwart spiegelglas
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Een Faber haard

past in ieder interieur
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.
|9

Fyn | 450
A
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Fyn | 600
Wordt geleverd met houtset en Carrara kiezels

B
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Smart | Relaxed L
B
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Smart | Duet
Verkrijgbaar in de maten M en L

B
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Smart | Triple
Verkrijgbaar in de maten M en L

B
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Premium | Respect OC
D
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Premium | Aspect ST
Verkrijgbaar in de maten L en XL

C/B
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Premium | Aspect RD
Verkrijgbaar in de maten L en XL

C/B
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Het hart van elk Faber vuur

De brander

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.

Emberbed Burner®
Sprankelend vuur
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.
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Step Burner®
Flat Burner

®

Volle en rijke vlammen

De Faber Flat Burner® vult de haard over bijna de hele
breedte met vlammen die bij elke vlamhoogte vol
en rijk ogen. Als decoratiematerialen kun je, behalve
voor realistische, liggende houtblokken ook kiezen
uit witte Carrara kiezel of grijze splitsteen. Via de
meegeleverde afstandsbediening is de hoogte van de
vlammen nauwkeurig instelbaar. De afstandsbediening
beschikt bovendien over een handige timer en een
thermostaatfunctie.

Revolutionaire gasbrander
De Step Burner® van Faber laat je door meerdere
ingebouwde standen (steps) van een rijk haardvuur
genieten. Bij hoog vermogen zijn de vlammen over de
volle breedte van de haard te zien. Bij een lagere stand
concentreren de vlammen zich meer in het midden. Een
volgende stap maakt de vlammen lager. Afhankelijk van
het model is er, behalve een decoratie van prachtige
liggende houtblokken, optioneel keus uit een bed van
grijze splitsteen of witte Carrara kiezel. De hoofdfuncties
van de haard bedien je eenvoudig via de standaard
afstandsbediening. Extra functies zijn beschikbaar via de
Faber ITC app.
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De Faber ITC-app

haal méér uit je Faber haard

Faber ITC (Intelligent Technical Control) is een slimme
manier om je Faber haarden te bedienen via je smartphone
of tablet. Naast de standaard bedieningsfuncties heeft
Faber ITC nog een aantal extra mogelijkheden om
het gebruiksplezier en -gemak te verbeteren en het
energiegebruik te controleren. Droom bijvoorbeeld lekker
samen weg bij de voorgeprogrammeerde stand als de
‘romantic mood’ instelling. Of stel de kamertemperatuur
of werkingsduur op afstand in. Laat de haard automatisch
afslaan als er langere tijd niemand aanwezig is, of wanneer
een raam open staat. Tenslotte houdt Faber ITC de
gebruikhistorie en servicebehoefte bij en informeert de
app zodra onderhoud gewenst is. Deze informatie helpt de
Faber specialist, om het onderhoud efficiënter te kunnen
uitvoeren.

Geen aardgasaansluiting

en toch een gashaard? Het kan!

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: faberfires.com . Of informeer
bij de Faber specialist naar de mogelijkheden.
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Gas inbouw fires

AFMETINGEN
Pag.

Buitenmaat
BxHxD
in mm

BRANDER

Vuurzicht
BxHxD
in mm

Emberbed
burner®

Step
burner®

DECORATIE
Flat
burner®

Houtset

Carrara
kiezel

INTERIEUR
Grijze
splitsteen

Achterwand
staal vlak

Achterwand
zwart
spiegelglas

CONTROLLER
Achterwand
steenmotief

Afstandsbediening

ITCmodule

Minimale
warmteafgifte*

Nominale
warmteafgifte*

Energielabel

Fyn 450

10

522 x 772 x 315

448 x 500

●

●

Optie

●

Optie

●

1,5 kW

4,2 kW

A

Fyn 600

12

684 x 649 x 335

598 x 350

●

●

●

●

Optie

●

1,9 kW

4,5 kW

B

Smart Relaxed L

14 1143 x 709 x 382

977 x 430

●

●

●

●

3,3 kW

7,1 kW

B

Smart Duet M

16

786 x 817 x 515

680 x 470 x 354

●

●

●

●

5,0 kW

8,8 kW

B

Smart Duet L

16 1095 x 834 x 492

994 x 393 x 331

●

●

●

●

4,9 kW

9,2 kW

B

Smart Triple M

18

795 x 818 x 515

692 x 470 x 354

●

●

●

●

5,0 kW

8,8 kW

B

Smart Triple L

18 1105 x 834 x 492

1002 x 393 x 331

●

●

Premium Respect OC

20 1104 x 1110 x 427

1004 x 395 x 338

Premium Aspect ST L

22 1444 x 887 x 440

Premium Aspect ST XL

22 1745 x 887 x 490

Premium Aspect RD L

24

440 x 887 x 1456

Premium Aspect RD XL

24

490 x 887 x 1756

4,9 kW

9,2 kW

B

●

Optie

4,4 kW

10,8 kW

D

●

●

Optie

3,2 kW

8,5 kW

C

Optie

●

●

Optie

4,2 kW

10,9 kW

B

Optie

Optie

●

Optie

●

Optie

3,2 kW

8,5 kW

C

Optie

Optie

●

Optie

●

Optie

4,2 kW

10,9 kW

B

●

●

●

Optie

Optie

992 x 390

●

●

Optie

Optie

1293 x 390

●

●

Optie

336 x 390 x 1004

●

●

378 x 390 x 1304

●

●

●
●

Voor meer informatie neem een kijkje op de website: www.faberfires.com

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.

De opties per haard geven een meerprijs.

| 33

18 Maßzeichnungen.

130

130/200

171

Fyn 600

Lijntekeningen

171

Installationsanleitung
Installationsvorschrift
Duet L Smart rechts

Installationsvorschrift

15

388

Pag. 16

Pag. 16

1105
1105

1002

712

1034 int.

Pag. 18

202

170
426 int

367

434 ext.

20

130

Smart | Triple L

Pag. 18

132

200

Smart | Triple M

176

16.2 Duet M Smart right

1190

16.1 Triple M Smart

1002

1082

15

74

170

426 int

1034 int.

434

Fyn 600

21 < < < <

74

146 min.

20 < < < <

Installationsanleitung

1082
Build-in opening

476 max.

331

23 < < < <
750

18 Maßzeichnungen.

367

712

20

434 ext.

Fyn 450

167-197
331

Glen Dimplex Benelux BV

Installationsanleitung

P.O.box 219, NL-8440 AE Heerenveen Tel.:+31(0)513 656500 Fax:+31(0)513 656531

18 Maßzeichnungen.

Installationsvorschrift

Installationsvorschrift

Duet L Smart rechts

16 Maßzeichnungen

16.2 Duet M Smart right

54

16.1 Triple M Smart

1190

130/200

130

Glen Dimplex Benelux BV

P.O.box 219, NL-8440 AE Heerenveen Tel.:+31(0)513 656500 Fax:+31(0)513 656531

171

21 < < < <

Dimensional drawing Relaxed Premium L - cover strip
200 large

21 < < < <

23 < < < <
1082 ext.

20 < < < <

1105

15

388
176

| 35
2

18.1

388

132

20 < < < <

54

176
Dimensional drawing
Relaxed Premium L - cover strip large

21 < < < <
Installationsanleitung

146 min.

476 max.

Build-in opening

1082 ext.

202

Pag. 14

16 Maßzeichnungen

393

Pag. 12

Smart | Duet L

167-197

Pag. 10

Smart | Duet M

393

Smart | Relaxed L
1082 ext.

434

Fyn 600

750

Fyn 450

Installationsanleitung

Installationsanleitung

Lijntekeningen

Installationsanleitung

17 Maßzeichnungen.

Premium | Respect OC

Premium | Aspect ST L

Pag. 20

Pag. 22

17 Maßzeichnungen.

Premium | Aspect
ST XL
17 Maßzeichnungen.
Pag. 22

Premium | AspectAspect
RDL L
RD
Pag. 24

Aspect Premium XL ST

Aspect Premium XL RD

Premium | Aspect RD XL
. 24

Installationsanleitung

18 Maßzeichnungen.
18.1

Aspect L ST

22 < < < <
Installationsanleitung

21 < < < <

17 Maßzeichnungen.

21 < < < <

Installationsanleitung

Aspect L RD

Installationsanleitung

17 Maßzeichnungen.
Respect OC

Installationsanleitung

20 < < < <

Installationsanleitung

23 < < < <

17 Maßzeichnungen.
Aspect Premium XL RD

18 Maßzeichnungen.
18.1

17 Maßzeichnungen.

Aspect L ST

Aspect Premium XL ST

22 < < < <

23 < < < <

20 < < < <

21 < < < <
| 37

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.faberfires.com.
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.faberfires.com, helpt
je vervolgens graag met de realisatie van jouw ontwerp.
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40997811 Faber Gas built in 2020-2021 NL
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 Benelux BV 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.

Uw dealer:

@faberhaarden

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

t +31 513 656 500
e info@faberfires.com

faberfires.com

FaberInternational

Proud brand of:

