
“Ervaar met ons het vuur
van de toekomst”
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Ervaar!
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“Het begon 175 jaar geleden.
Daarna kwam de ontwikkeling.
We leerden het vuur echt kennen. 
De elementen beheersen, kennis vergroten en voortdurend blijven innoveren. 

Het brandende verlangen om grenzen te verleggen.
Met de kennis uit het verleden, kijken we vooruit.
We weten dat de elementen veranderen.

Stormen, tornado’s en aardbevingen hebben ons wijzer gemaakt.
Energiezuinig en sfeervol, daar draait het om.
We maken duurzame producten die klaar zijn voor de toekomst.

Van water maken we vuur.
En met licht bepalen we de sfeer. 
De brandstof verandert, maar één ding blijft gelijk.
We vertellen verhalen en we verbinden mensen met elkaar.

Dat deden we vroeger. 
Dat doen we nu. 
En dat blijven we doen in de toekomst.”

Dat deden we vroeger

en dat blijven we doen!
dat doen we nu

Fire by
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Het vinden van je ideale haard is vaak een complex en 
persoonlijk proces. Smaak, voorkeur en de mogelijkheden 
van de woning spelen daarin een grote rol. En we zijn ons 
steeds vaker bewust van het energieverbruik en het effect 
op onze leefomgeving. De brandstofsoort is daarom vaak 
één van de eerste en meest bepalende keuzes. 
 
Met Faber kies je voor een haard die klaar is voor de 
toekomst. Je hebt ruime keuze uit 100% elektrische, óf 
energiezuinige hybride gashaarden. Allemaal met een ronduit 
verbluffend vuurbeeld en met passie en vakmanschap 
ontwikkeld door onze eigen Vuurmeesters. Daarmee loopt 
Faber voorop in de transitie naar duurzame sfeerhaarden van 
topkwaliteit. 
 
Kies uit een scala aan uitvoeringen, decoraties, opties, of 
zelfs voor energiebesparende sfeerverlichting. Voor een 
haard die bij je past, om jaren volop en zorgeloos van te 
genieten. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden ga je naar 
onze website; faberfires.com. Of bezoek één van onze 
geselecteerde verkooppartners. En overtuig jezelf van het 
vuur van de toekomst! 

Waarom Faber?

Faber is kiezen voor
 100% elektrische haarden 

op basis van waterdamptechnologie...

Klaar voor de toekomst!
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Geschikt voor (bio)propaan 
Elke Faber gashaard kan worden geleverd om te branden op (bio)propaan. Ook 
kan elke Faber gashaard achteraf worden omgebouwd naar (bio)propaan, tot 10 
jaar na aanschaf bij de officiële Faber dealer. Een prettige gedachte, mocht een 
aardgasnetwerk niet (meer) voorhanden zijn. 

Waterstof – de toekomst
Het bijmengen van waterstof bij aardgas is in sommige landen al 
begonnen. In de toekomst zal dit steeds gebruikelijker worden. Uit 
onderzoek is al gebleken dat alle huidige Faber gashaarden geschikt zijn 
voor deze bijmenging van waterstof. Kortom: Faber is er klaar voor. 

Kwaliteit en veiligheid
Al onze producten voldoen aan de geldende CE EN normeringen voor gas en 
elektrische haarden. Wij maken daarbij zowel gebruik van externe keurende 
instanties (KIWA.com), als een uitgebreid intern kwaliteitsmanagementsysteem.

Service
Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan kun je natuurlijk op ons rekenen.  
Wij bieden binnen de fabrieksgarantie van twee jaar uitgebreide service op al onze 
producten. Service aanvragen worden veelal op locatie uitgevoerd via een netwerk 
van geselecteerde servicepartners en onze eigen service-afdeling.

Altijd op de hoogte? 
Volg dan onze socials

@faberhaarden FaberInternational

… of voor moderne energiezuinige
gashaarden in combinatie met de 
nieuwste lichttechnologie.
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e-MatriX: 
Verbluffend 
vuur...
uit water 
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Ervaar!
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• Geen rookgasafvoer nodig; overal toepasbaar,
• Uniek gepatenteerd driedimensionaal “levend” vuurbeeld; 100% 

haardbeleving,
• Warmte naar wens instelbaar; tot max 2 kW,
• Eenvoudige bediening via afstandsbediening of Faber App (standaard 

bijgeleverd) voor nog meer mogelijkheden,
• Keuze van decoratie; Houtset, witte Carrara kiezels of Acrylic ice
• Optioneel uit te breiden met top- en/of bodemverlichting voor nog meer 

beleving van het vuur,
• Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front,  

2- en 3-zijdig, Room divider of See through model,
• Energiezuinig, 0% uitstoot, 100%vuurbeeld! 

Kortom: Een sfeerhaard voor elke dag van het jaar.

Waarom kiezen voor de e-MatriX:
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Inspirerend en ‘toekomstbestendig’
Een gasaansluiting is niet nodig, net zo min als een rookgasafvoer 
of warmtewerende isolatie. De uitstoot is dus nihil. Voorschriften 
voor inbouw en gebruik van een gas- of houthaard zijn niet van 
toepassing. Dit maakt de inbouw in vergelijking met gas- of 
houthaarden eenvoudiger en maakt ruimte voor grensverleggend 
design. Want inbouw is vrijwel overal mogelijk!

Het energieverbruik? Minimaal! 
Zonder de separaat inschakelbare warmte-functie is het 
energieverbruik van de e-MatriX vergelijkbaar met normale 
kamerverlichting. De (kraan-) waterconsumptie blijft bij gebruik 
beperkt tot maximaal enkele liters per etmaal. 

Model: 
e-MatriX - MOOD

800-500 II

Steeds meer moderne woningen hebben nog maar weinig extra 

warmte nodig. Een houthaard is vaak geen optie, of ongewenst. 

Gasloos bouwen is een actueel thema. En we wonen steeds vaker 

in stedelijke gebieden, waar afvoer van rookgas niet altijd mogelijk 

is. De unieke eigenschappen van de Faber e-MatriX maken het 

tóch mogelijk om de woning te verrijken met een royale haard! 

De vuurbeleving is namelijk te danken aan een samenspel van 

opwervelende koude waterdamp en speciale (LED-)verlichting. Zelfs 

het geknisper van het hout ontbreekt niet. Steeds anders, boeiend, 

overtuigend ... Precies wat wordt verwacht bij een écht haardvuur, 

maar dan zonder de traditionele beperkingen!

Een speels, 
driedimensionaal 
vuurbeeld 

Puur genieten: 

TECHNOLOGY
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De brander - fascinerend en verantwoord
De verbluffende vuurbeleving van de e-MatriX is te danken aan een samenspel 
van opwervelende koude waterdamp en energiezuinige (LED-)verlichting, 
zonder geur of rook en dus 100% duurzaam. Het resultaat is puur genieten: 
een speels, driedimensionaal vuurbeeld dat zich vanaf het gloeibed tussen de 
houtstammen door omhoog beweegt, tot hoog boven in de haard. Zelfs het 
geluid van knisperend vuur is hoorbaar. Een flexibele waterleiding, en een regulier 
stopconctact volstaan voor de aansluiting. Een unieke manier om van haardvuur te 
genieten, ontwikkeld en gepatenteerd door Faber. 

Moodverlichting - extra sfeer, voor elk moment 
Onze optionele Mood-verlichting tilt het vuurbeeld van de e-MatriX naar een 
eenzaam hoog niveau. De nieuw ontwikkelde LED-lichtoptica van deze optie 
zorgt voor een dynamische verlichting, zowel ónder het gehele gloeibed als in het 
gehele haard-interieur erboven. Lichtintensiteit, -dynamiek en zelfs de kleuren 
zijn uitgebreid instelbaar. Deze optie zorgt voor een opmerkelijk warmere en nog 
natuurlijker uitstraling van het vuur- en gloeibeeld en voor een prachtig zicht op 
het interieur, ook zonder ‘vlammen’. Alle mogelijkheden stel je zelf eenvoudig in 
via de Faber app, passend bij je sfeer, stemming of stijl. Of kies voor één van de 
voorgeprogrameerde instellingen. Een aanvulling die de uitstraling van de haard 
enorm verrijkt en die je daarom eigenlijk niet mag missen! Leverbaar op alle 
e-MatriX modellen.
 
Heerlijke warmte voor de haard
Zit je bij de haard en wil je tóch warmte voelen? Dat kan! De e-MatriX wordt 
uitgevoerd met een compacte, fluisterstille (bij-)verwarmingsunit. Deze unit is 
onzichtbaar in de haard ingebouwd. Hierdoor stroomt, wanneer je dat wilt, via 
het glas een warme luchtstroom op je af. Een ervaring, die de beleving nóg 
completer maakt. Deze bijverwarming heeft een vermogen van maximaal 2 kW 
met thermostaatfunctie. De haard is eenvoudig te bedienen met de meegeleverde 
afstandsbediening of je kan de Faber App installeren. Dat geeft je altijd optimale 
controle over de haardwarmte. 
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Nieuw!

Verticale haarden groeien sterk in populariteit in 
Europa en zijn echte eyecatchers in woningen, 
penthouses, exclusieve restaurants of hotel lobby’s. 
Vooral de zogenaamde “doorkijk”-varianten zijn 
enorm in trek omdat ze het mogelijk maken meerdere 
ruimtes met elkaar te verbinden op een visueel 
aantrekkelijke manier. 

Met onze nieuwe e-MatriX Vertical spelen wij in op 
deze duidelijke marktvraag en omdat deze 100% 
elektrisch is bieden wij hiermee tevens een unieke 
propositie. Door onze gepatenteerde waterdamp 
technologie kunnen wij als enige haarden-fabrikant 
in de markt een volwaardige verticale doorkijkhaard 
bieden. Tel daarbij het ontbreken van een afvoer op 
en de toepassingsmogelijkheden zijn ongekend!

Meer informatie?
Neem contact op met de lokale Faber specialist of 
bezoek onze website.

Faber brengt in de loop van het seizoen een nieuw, 
exclusief topmodel van de e-MatriX serie: de Vertical. 
De eerste elektrische verticale haard ooit!

Scan mij

Ervaar!
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• Uniek; de enige 100% elektrische verticale doorkijkhaard op de markt,
• Met een hoogte van 160 cm en 80 cm breed; een van de grootste verticale 

haarden verkrijgbaar,
• Instelbare RGB LED-verlichting; voor een nog realistischer vuurbeeld,
• Keuze van decoratie; houtset, witte Carrara kiezels of Acrylic ice,
• Optioneel met bodemverlichting voor nog meer beleving,
• Warmte naar wens instelbaar; 1 of 2 kW,
• Eenvoudig onderhoud via de stijlvol geïntegreerde deur,
• Bediening via meegeleverde afstandsbediening of de Faber App voor nog 

meer mogelijkheden,
• Energiezuinig, 0% uitstoot, 100% vuurbeeld!

Waarom kiezen voor de e-MatriX Vertical:

Kortom: Unieke verticale elektrische haard met 
ongekende mogelijkheden voor hoogwaardig 
interieurdesign. 
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Wat zijn mijn keuzes?
Een Faber e-MatriX haard

e-MatriX Mood fires
800/650 

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

e-MatriX
Linear fires
1050/400 

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

e-MatriX 
Linear fires
1300/400 

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

e-MatriX 
Vertical fires
800/1600 

Verkrijgbaar in de modellen:

See through

e-MatriX Mood fires
800/500 

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

See through

Room divider
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(tegen meerprijs)Kies uit verschillende opties

Verlichting Nog meer voordeel:
Onze optionele verlichting tilt het vuurbeeld 
van de e-MatriX naar een hoger niveau. De 
nieuw ontwikkelde LED-lichtmodule van deze 
optie zorgt voor een dynamische verlichting, 
zowel ónder het gehele gloeibed als in het 
gehele haard-interieur erboven. Lichtintensiteit, 
-dynamiek en zelfs de kleuren zijn uitgebreid 
instelbaar. Wil je alleen aan de onderzijde extra 
licht? Geen probleem, beide lichtmodules zijn 
separaat bij te bestellen.

Bij de e-MatriX modellen heb je diverse opties bij de haard. Zo kun je bij de Mood en Linear fires zelf een 
keuze maken welke decoratie je wilt. De keuze is een houtset, witte Carrara kiezels of Acrylic ice.

Inclusief:
Elektrische bij-verwarmingsunit 
Keuze van decoratie
Faber App besturing
Dieptekader 50 mm

Opties:
Ontspiegeld glas   
Zwart glazen achterwand
Muurbeugel (indien van toepassing) 

Meer informatie?
Wil je meer informatie over onze modellen, technische gegevens van  
onze haarden en lijntekenigen? Vraag de lokale Faber specialist of ga naar 
faberfires.com.
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e-MatriX - Vuurbeeld uit koudwaterdamp en LED-licht
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MatriX Hybrid - Gasvlammen gedeeltelijk vervangen door LED-licht
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MatriX Hybrid: 
Het unieke 
‘samenspel’
tussen gas 
en licht 

Scan mij

Ervaar!



| 17

• Tot wel 50% minder gasverbruik; zonder in te leveren op vuurbeleving,
• Met (optionele) Hybrid Pro Light module voor nog een rijker vuurbeeld; zelfs op 

de laagste stand,
• Horizontaal georiënteerd vuurbeeld met gelijkmatig verdeelde vlammen over 

de gehele breedte van de haard,
• Maar liefst 7 verschillende branders bieden ongekende instelmogelijkheden; 

altijd het perfecte vuurbeeld in elke situatie,
• Warmte-output instelbaar van maximaal 10 tot slechts 1,5 KW; dus ook ideaal 

voor moderne goed geïsoleerde woningen met relatief lage warmtebehoefte,
• Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig,  

Room divider of See through model.

Kortom: Moderne en zeer energiezuinige 
gashaard met ongekende mogelijkheden.

Waarom kiezen voor de MatriX Hybrid:
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Hetzelfde gemak, intenser vuur
De recente introductie van de MatriX Hybrid gashaard heeft voor 
een revolutie gezorgd. Dankzij gemak, veiligheid, schone techniek 
en uiterlijk is deze gashaard namelijk een aantrekkelijk alternatief 
voor bijvoorbeeld een houthaard. 

Met de MatriX Hybrid gashaard verlegt Faber opnieuw de grenzen 
in de haardenwereld. Wie misschien denkt: minder ‘echte’ vlammen 
betekent ‘een minder realistisch vuur’, heeft het mis. De ‘HPL’ LED-
technologie van Faber voegt juist een nieuwe dimensie toe aan 
gashaarden, omdat je met hetzelfde gemak en minder gas juist een 
nóg indrukwekkender vuurbeeld creëert. Alles met een druk op de 
knop van de afstandsbediening, of een klik op je smartphone of tablet.

Onze hybride MatriX sfeerhaarden worden elektrisch 

ondersteund met LED-licht; vergelijkbaar met hybride 

auto’s. Dit energiezuinige licht wordt gebruikt om de 

gasvlammen gedeeltelijk te vervangen en de vuurgloed 

te verrijken. Dit unieke ‘samenspel’ tussen gas en licht 

met de naam ‘Hybrid Pro Lighting’ (HPL) zorgt voor 

een rijk vuurbeeld dat qua intensiteit en beleving elke 

normale sfeerhaard op gas overtreft. En: dankzij deze 

HPL module kan een reductie in gasverbruik, CO2-

uitstoot en warmte tot ruim 50% worden behaald.

De helft aan aardgas
Rijke vlammen
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De brander - de innovatieve Log Burner® 3.0
De innovatieve Log Burner® 3.0 is de nieuwste ontwikkeling van Faber en is 
grensverleggend in efficiënte, hybride brandertechnologie. De Log Burner® 3.0  
is een doorontwikkeling van onze succesvolle Log Burner® 2.0 brander.  
De branderbuizen zijn niet langer recht en rond, maar volgen de natuurlijke 
contouren van de houtstammen. Daardoor oogt de houtset ongekend realistisch 
en spelen de vlammen op precies de juiste plek. De schakeling van het vuur 
gebeurt in stappen en verdeelt het vuur nauwkeurig over de 7 branders, voor 
meerdere fascinerende vlampatronen. Deze brander is bovendien geschikt voor 
de LED-techniek van de (optionele) HPL-module. Deze combinatie zorgt voor een 
ongekend vol en rijk ogend haardvuur en gloeibed, met tot wel de helft van het 
gasverbruik en warmteproductie! De hoofdfuncties bedien je eenvoudig via de 
meegeleverde afstandsbediening, de Faber App biedt extra functies.

Hybrid Pro Light Module
De Hybrid Pro Light module is onze een doorbraak op het gebied van gloei-
effecten. Met de HPL module worden naast het gloeibed ook de houtstammen 
voorzien van een natuurlijke gloed voor een nog intensiever vuurbeeld. De 
Hybrid Pro Light module is een doorontwikkeling van onze succesvolle Symbio® 
gloeibedverlichtingsmodule. Dankzij dit ingenieuze systeem van LED-lichtprojectie 
zijn de Vuurmakers van Faber er in geslaagd om bij een zeer lage vuurstand een 
ongekend boeiend totaalbeeld van vlammen, fonkelende houtstammen en kooltjes 
te creëren. Alsof je rechtstreeks in een volop brandend haardvuur kijkt, maar dan 
met de helft van het gasverbruik en de bijbehorende warmteproductie!

Volop sfeer, ook bij lage vlammen 
Een lager gasverbruik is duurzamer en er zijn steeds meer huizen goed geïsoleerd 
en voorzien van goede verwarmingssystemen. Daarom verandert ook de functie 
van haarden op gas. Voor warmte zijn ze niet altijd meer noodzakelijk, maar voor 
een fijne sfeer des te meer! Dat komt goed uit, want de hybride gashaarden van 
Faber zijn speciaal gemaakt voor een rijk vuurbeeld bij een laag gasverbruik en 
lage warmteproductie. Sterker nog: dankzij de HPL module stralen deze haarden 
zelfs helemaal zónder de gasvlammen nog volop sfeer uit! 



De brander - Faber Double Line Burner
Het vuur van de Double Line Burner brandt met regelmatige en bijzonder volle 
vlammen over vrijwel de hele breedte van de haard. Je kunt de haard naar wens 
alleen voorin laten branden (enkele rij), of ook achterin (dubbele rij), voor een extra 
vol vuurbeeld en extra warmte. De haard start binnen enkele seconden op en de 
hoogte van de vlammen is nauwkeurig regelbaar.

Royaal vuurbeeld met ruime keuze
Er is keuze uit drie inbouwbreedtes, elk in drie verschillende modellen, en uit
diverse interieurdecoraties. De Linear Fires combineren een populaire breedte 
en hoogte met een ruim zicht op de vlammen. Deze versies voegen aanzienlijke 
extra lengte toe en benadrukken het lage silhouet van het lineaire bereik, 
terwijl je toch kunt genieten van een stijlvol vuur over de volledige lengte van 
deze indrukwekkende haarden. Als decoratie is er keuze uit prachtige liggende 
houtblokken met gloeibed of een bed van stijlvolle witte Carrara kiezels. De 
hoofdfuncties bedien je eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening of 
installeer de Faber App en bedien je haard via je smartphone of tablet. 
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MatriX Linear: 
De ultieme
panoramische
gashaard

Onze Linear Fires bieden een royaal vuurbeeld over vrijwel de gehele breedte van 
de haard, en dat bij elke vlamhoogte. Ook bij een minimale warmtevraag komen de 
vlammen in deze modellen prachtig tot hun recht. Er is keuze uit inbouwbreedtes, 
elk in drie inbouwvarianten, en uit diverse interieur-decoraties.

Scan mij

Ervaar!
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• Extra brede en lage gashaard; tot wel 130 cm lang vuurbeeld!
• Dubbele rij onafhankelijk schakelbare branders; voor intensievere 

vlammen en meer warmte-output,
• Keuze uit luxe keramische houtset of witte Carrara kiezels voor een 

extra moderne en luxe uitstraling,
• Warmte-output instelbaar; van maximaal 10 tot minimaal 4 KW,
• Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front,  

2- en 3-zijdig model.

Waarom de MatriX Linear:

Kortom: Een haard met indrukwekkende 
afmetingen en een prachtig vuurbeeld.



De brander - Faber Log Burner® 2.0 
De Log Burner® 2.0 brengt herinneringen aan een flakkerend kampvuur op 
een ongekende 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 gloeibed wordt van 
onderaf aangelicht door gloeibedverlichting. Hierdoor oogt het vuur ook bij lage 
vlammen vol en rijk, met een warme gloed. Het gloeien van het gloeibed kan 
ook afzonderlijk worden ingeschakeld, als een nagloeiend vuur. De hoofdfuncties 
bedien je eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening of installeer de Faber 
App en bedien je haard via je smartphone of tablet. 

Symbio® gloeibedverlichting
Symbio® stuurt zacht pulserend, warmtevrij licht naar het bovenliggende gloeibed, 
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’s is de module energiezuinig 
en geheel warmtevrij. 
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MatriX :
De alleskunner 
in traditionele 
kampvuuropstelling
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Ervaar!

De MatriX modellen zijn herkenbaar aan de kampvuur-opstelling van de 
houtblokken. Bij elke hoogte van de vlammen is het vuurbeeld van onze MatriX 
fires ongekend. Dankzij de verschillende maatvoeringen, modellen en opties komt 
de MatriX aan de meest uiteindelopende woonwensen tegemoet. 
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• Ruime keuze in maatvoeringen en modellen; er is altijd een MatriX haard 
die past in uw situatie,

• Met (optionele) Symbio® gloeibedverlichting; voor een rijker vuurbeeld 
met gloeibed, zelfs als de vlammen uit staan,

• Hoge vlammen met realistische keramische houtblokken in traditionele 
kampvuuropstelling,

• 5 schakelbare branders; met 2 instellingen voor een extra diep en intens 
vuurbeeld,

• Warmte-output instelbaar; van maximaal 10 tot minimaal 4 kW,
• Verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en als front, 2- en 3-zijdig, 

Room divider of See through model.

Waarom kiezen voor de MatriX:

Kortom: Een moderne gashaard in een 
klassieke “kampvuur” opstelling die voor elke 
denkbare situatie een oplossing biedt.
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MatriX fires
450/500 

Verkrijgbaar in de modellen:

3-zijdig

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

MatriX fires
800/500 

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

See through

Room divider

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

See through

Room divider

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

See through

Room divider

MatriX fires
450/650 

MatriX fires
800/650 

MatriX fires
1050/500 

Wat zijn mijn keuzes?
Een Faber MatriX haard

MatriX Log Burner® 2.0 MatriX Log Burner® 2.0 MatriX Log Burner® 3.0 
MatriX Log Burner® 2.0 

Keuze uit:
MatriX Log Burner® 3.0 
MatriX Log Burner® 2.0 

Keuze uit:
MatriX Log Burner® 3.0 
MatriX Log Burner® 2.0 

Keuze uit:



Kies uit 
verschillende 
opties
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Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

See through

Room divider

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

Verkrijgbaar in de modellen:

1-zijdig

2-zijdig (Links of rechts)

3-zijdig

MatriX fires
1050/650 

MatriX Linear fires
800/400 

MatriX Linear fires
1050/400 

MatriX Linear fires
1300/400 

Double Line Burner
Let op: uitlopend model, nog
beperkt beschikbaar

Double Line Burner
Let op: uitlopend model, nog
beperkt beschikbaar

Double Line Burner
Let op: uitlopend model, nog
beperkt beschikbaar

MatriX Log Burner® 3.0 
MatriX Log Burner® 2.0 

Keuze uit:

(tegen meerprijs)

Kies bij de Linear Fires zelf 
welke decoratie je wilt. 
De keuze is een moderne 
houtset of witte kiezels.

Inclusief:
Faber app besturing* 
Dieptekader 50 mm
Keuze van decoratie** 

Opties:
Dieptekader 30 mm
Dieptekader 100 mm
HPL Module (Log Burner® 3.0)

Symbio® Module (Log Burner® 2.0)

Ontspiegeld glas
Zwart glazen achterwand
Verstelbare poten
Muurbeugel (indien van toepassing)

*  met uitzondering van de 450 
modellen)

** alleen bij de Linear modellen

Meer informatie?
Wil je meer informatie over onze modellen, technische gegevens van  
onze haarden en lijntekenigen? Vraag de lokale Faber specialist of ga naar faberfires.com.
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Faber App
Gemak is 
genieten
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Alle Faber (e-)MatriX haarden kun je niet alleen met de bijgeleverde 
afstandsbediening gebruiken maar ook via onze eigen Faber App.

De Faber App geeft controle over alle functies en instelling van je haard. 
Optimale controle via het scherm van jouw tablet of telefoon. 

Met de Faber App krijg je naast de standaard functies ook toegang tot uitgebreide 
instelmogelijkheden. Zo kun je voor de MatriX (gas-)haarden ook nog kiezen 
uit 1 van de 5 speciale mood pre settings; constant, relaxed, campfire, party & 
eco. Voor de elektrische e-MatriX modellen geldt dat je alleen via de App alle 
verschillende verlichtings en kleurenmogelijkheden geheel naar eigen wens kunt 
instellen.

Via de Faber App en kan jij alle opties bedienen en instellen naar eigen behoefte. 
Daarnaast geeft de app de specialist helder inzicht in het technische hart van de 
(e-)MatriX haard mocht er een storing zijn. Bovendien zorgt de app ervoor dat je 
tijdig wordt herinnerd aan (periodieke) service, inclusief de contactgegevens van 
de specialist/dealer.

Bedien je
haard eenvoudig met de app



Kijk voor ons volledige assortiment en 
inspiratie en mogelijkheden op:

40997761 Faber magazine 22/23 NL

www.faberfires.com


