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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 zijn onze nieuwste modellen, de
e-MatriX Linear en e-BoX , die gebruik maakt van elektriciteit, water en de 
kracht van LED-verlcihting. Of de opzienbarende, nieuwe MatriX RD /ST 
gashaarden met Symbio Hybrid Pro Light Module, die letterlijk een nieuw licht 
werpt op de toekomst van gashaarden. 

Kortom: Het ‘maken’ van sfeervuur zit bij Faber in de genen.  
En daar zijn we trots op!

Faber staat voor 
175 jaar kwaliteit
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De elektrische Faber e-BoX serie is speciaal ontwikkeld voor bewuste
haardenliefhebbers die op zoek zijn naar een volwaardig en 100%
toekomstbestendig alternatief voor een sfeervolle gas- of houthaard,
maar ook nadruk leggen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding.
De nieuwe Faber e-BoX serie biedt een unieke oplossing om volop
te kunnen genieten van een wervelend, sfeervol vuur, zónder de
traditionele beperkingen die verbonden kunnen zijn aan de inbouw
van een gas- of houthaard. Bijvoorbeeld vanwege de woonomgeving
(stad), etagebouw, het ontbreken van een gasnet-aansluiting of afvoer,
of vanweg de gewenste inbouwplek. En voor iedereen die geen gas- of
houthaard (meer) wenst.

Uniek en gemakkelijk
De vuurbeleving van de e-BoX inbouwhaarden is te danken aan een
combinatie van opwervelende koudwaternevel en speciale (LED-)
verlichting. Een gepatenteerde vuurtechniek die verwant is aan de
toonaangevende en succesvolle elektrische e–MatriX serie. Het
vuurbeeld overtuigt door de natuurlijk bewegende ‘vlammen en rook’
die zich vrij en 100% veilig door de haard omhoog bewegen. En door
de wame gloed van het vuurbed, met keuze uit meerdere decoraties.
Tegelijkertijd is het verbruik van het vuurbeeld beperkt tot het
stroomverbuik van kamerverlichting en maximaal enkele liters
kraanwater per dag. Het onderhoud is minimaal en de bediening
een kwestie van een druk op de knop. Zelfs een ingebouwde bijverwarming
(max. 1KW) is leverbaar, voor een extra behaaglijk gevoel
bij de haard. 

Met de e-BoX serie zijn de keuzemogelijkheden voor een Faber haard
ruimer dan ooit

e-BoX: 
... een verrassend alternatief
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Delicious
Dit charmante buitenhuis is een toevluchtsoord dat perfect is 
voor bezinning en ontspanning. De inrichting heeft een moderne, 
rustige basis en natuurlijke materialen.

PANTONE ®
1665C

PANTONE ®
629C

PANTONE ®
10101 C

PANTONE ®
2238C

PANTONE ®
10120C

PANTONE ®
2060C

Interieurstijl

Datcha
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Delicious
Dit charmante buitenhuis is een toevluchtsoord dat perfect is 
voor bezinning en ontspanning. De inrichting heeft een moderne, 
rustige basis en natuurlijke materialen.

Interieurstijl

Datcha



Gebaseerd op de brander van de e-MatriX introduceert
Faber een tweede elektrische brander, voor de e-BoX
serie. Het vuurbeeld ontstaat uit een samenspel van
koudwaternevel en speciale (LED-) verlichting – een
gepatenteerde vinding. Dit unieke effect zorgt voor
een driedimensionaal beeld dat dat overtuigend lijkt op
vlammen en rook, opwervelend langs een decoratie
van houtstammen, witte kiezels of flonkerend glas.
Een (ultradunne) flexibele waterleiding, en een regulier
stopcontact volstaan voor de aansluiting. Wateraanvoer
vanuit een ingebouwd reservoir is eveneens mogelijk, met
gebruik van de optionele ‘pump kit’.

Extra verwarmingseenheid: de e-BoX is standaard
uitgevoerd met een kleine (bij-) verwarmingseenheid
met een vermogen van maximaal 1kW. Deze eenheid is
onzichtbaar in de haard ingebouwd. De warme luchtstroom
wordt via de opening in het haardglas de kamer ingeblazen.
De bediening is geïntegreerd in de afstandsbediening.

e-BoX Burner
Hoogwaardig en anders
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Voor meer informatie neem een kijkje op de website: www.faberfires.com
De opties per haard geven een meerprijs. 

e-BoX fires

AFMETINGEN BRANDER DECORATIE

Pag.
Buitenmaat 

BxHxD 
in mm

Vuurzicht 
BxHxD 
in mm

e-BoX
burner Houtset Witte 

Carrara Acrylic ice

e-BoX 1000/450 I 8 1140 x 800 x 404 1040 x 400 ● Optie Optie Optie

e-BoX 1000/450 ST 10 1140 x 800 x 412 1040 x 400 ● Optie Optie Optie

VERWARMING INTERIEUR GELUID CONTROLLER

Pag. Warmte 
element

Achterwand 
staal vlak

Geluids- 
module

Afstandsbe-
diening

Buetooth 
afstandsbediening

e-BoX 1000/450 I 8 ● ● ● ● ●

e-BoX 1000/450 ST 10 ● ● ● ● ●

Lijntekeningen

e-BoX | 1000/450 I
Pag. 8

e-BoX | 1000/450 ST
Pag. 10



faberfires.comSaturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

Proud brand of:@faberhaarden FaberInternational

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




