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De combinatie van 
Belgisch vakmanschap 
en de Deense kunst 
van leven, authentieke 
gezelligheid en 
duurzaamheid komt tot 
uiting in Hygge Flames.

halfdoorlaatbare spiegel, 
volledig inschuifbaar® 



Het nieuwe  
vuur — 

Het enige wat jouw Hygge Flames nodig heeft is elektriciteit. 

Hygge Flames,  
de haard met respect voor het welzijn 
van de generatie van morgen.

geen rookkanaalbovenscherm

achterscherm 

geen brandwerende 
materialen

halfdoorlaatbare spiegel, 
volledig inschuifbaar® 

een eenvoudig stopcontact  
is voldoende 

geen  
gastoevoer

geen aanvoer 
van verse lucht

levensechte LED stammenset

Holo-3D vlammen® 

natuurlijk knettergeluid

compact geheel



P I O N I E R
C R E Ë E R  D E  S F E E R 
N A A R  J O U W  W E N S E N

virtuele open haard met levensechte 
vlammen, het enige echte alternatief 
voor de traditionele open haard

15 hyperrealistische holografische 3D 
beelden van een brandend haardvuur, 
betoverende vonken, opstijgende 
rookpluimen en gloeiende kolen

een combinatie van echte vlambeelden  
en HD-video m.b.v. 2 schermen,  
half-doorlaatbare spiegel en realistisch 
brandende stammenset – de perfecte 
illusie van een houthaard

stammenset voorzien van dynamische 
micro LED’s® – voor de natuurlijke 
weergave van brandende stammen

2 ingebouwde luidsprekers – geven 
het geluid weer van een knetterend 
haardvuur

volledig inschuifbare spiegel® 

afstandsbediening

een mooie houthaard, aangepast aan de  
moderne levensstijl

keuze uit meerdere gecombineerde vlambeelden 
met aangepaste gloeiende stammenset, van een 
zacht tot een hevig brandend haardvuur

haardwand: gemetst, zwart staal of geribd gietijzer

elke stammenset is handgemaakt en is een  
unieke creatie

personaliseer jouw haard en voeg er kooltjes en 
assen aan toe

regelbaar volume van het knisperend houtvuur

verschillende modellen beschikbaar: inbouw-, 
muur-, losstaande en verplaatstbare sfeerhaarden

kies één van onze tijdloze concepten, gemaakt 
uit blauw gewalst, geroest, zwart of gepoederlakt 
staal, of bezorg ons jouw ontwerp, wij maken  
het op maat.

wanneer de haard niet brandt is enkel de stammen- 
set zichtbaar, zoals in een echte open haard

de gezelligheid van een echte haard, het ganse  
jaar door



E C O

V E I L I G

E E N V O U D I G

geen hout, geen gas, geen verbranding

geen CO2 , geen fijn stof uitstoot

laag energieverbruik

geen brandgevaar, geen gloeiende kolen, 
geen risico op CO-vergiftiging,  
geen geurhinder

kinderen en huisdieren kunnen spelen in 
absolute veiligheid

veilig voor de bezoeker van commerciële 
en openbare ruimtes

elektrische haard – enkel een stopcontact 
is nodig

geen schouw, geen rookkanaal, geen toevoer-  
en afvoerkanaal, geen gasleiding, geen vuurvaste 
materialen

compact en ruimtebesparend

makkelijk te installeren in elke ruimte of ter 
vervanging van een bestaande hout- of gashaard

weinig onderhoud, geen roetvorming, geen assen, 
geen houtopslag

aan-en uitschakelen wanneer je maar wil 

bij verhuis neem je jouw Hygge Flames gewoon mee



Inbouw: Eenvoudig te plaatsen als unit. Een stopcontact is alles 

wat je nodig hebt. Geen schoorsteen, noch brandwerende materialen of 

andere technische aspecten waarmee rekening moet gehouden worden.

www.hyggeflames.com
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Dit is geen gewone open haard, maar een  
Holo-3D haard®. Met Hygge Flames creëer 
jij je persoonlijke plek om ongestoord te 
genieten waarbij jouw welzijn samengaat 
met een betere wereld.



Concepten: in blauw gewalst, zwart, geroest of 
gepoederlakt staal.

De echte ‘hygge’ sfeer,  
in het “hart” van elke woning.

Creëer je eigen sfeer met Hygge 
Flames, kies een standaard of  
op maat gemaakt concept

Vind meer over onze inbouw-, 
muur-, losstaande en verplaatsbare 
modellen en concepten op  
www.hyggeflames.com 





‘hygge’ 
Gezelligheid, 
op zijn Deens

John De Smecht, co-founder

“Hygge is een stap terugnemen 
uit de drukte van elke dag en tijd 
maken voor een moment van rust.”

www.hyggeflames.com


