Warm de

winter door
Herenhuis heet de koudste maanden van
het jaar een warm welkom met een selectie
van de mooiste haarden, radiatoren en
schouwen. Laat u inspireren en bedenk:
home is where the haard is…

Genieten van een optimaal vlammend
schouwspel? Dat kan met de houthaard
W66 van Kalfire. Strak in te bouwen en met
drie verschillende achterwanden leverbaar.
Prijs vanaf € 5.135,-. www.kalfire.com
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Met houtopslag
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Sfeervanger

De compacte houthaard Barbas BOX 40 is van Nederlandse

Dit tijdloze ontwerp van kachelmaker Jøtul is de blikvanger in iedere

makelij en uit te breiden met een bijpassende houtopslagmodule.

ruimte. De Jøtul F163 heeft drie zijruiten waardoor het vlammenspel

Prijs vanaf € 1.995,-. www.interfocos.nl

vanuit alle kanten te bewonderen is. De naar keus zwart of wit
geëmailleerde kachel is verkrijgbaar voor € 2.095,- bij kachel-,
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haarden- en schouwenspecialist Boddeke. www.boddeke.nl

Room divider

Driezijdige gashaard van Bellfires, ontworpen als room divider.
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Voorzien van dubbele branders voor een realistisch vuurbeeld.

Goed zicht

Houthaard Dayna is elegant vormgegeven en biedt door de

Prijs vanaf € 3.850,-. www.interfocos.nl

draaifunctie altijd goed zicht op het vuur. De achtermantel en
deur vormen de basis voor de lijnvoering aan boven- en zijkant.
Naar keuze met achter- of bovenaanvoer. Prijs vanaf € 4.948,-.
www.leenders.nl

haarden
3
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radiatoren
1

Warme hap

Deze antieke radiator van Het Oude Huis
in Bergen op Zoom heeft een ingebouwde
warmhoudkast/bordenwarmer. Handig voor in
de keuken, al zal hij evenmin niet misstaan in de
badkamer. De prijs van de afgebeelde radiator
is € 2.250,-. Het assortiment bestaat uit vele
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modellen, van strak tot gebloemd.
www.antiekeradiatoren.nl en www.hetoudehuis.nl
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Nostalgie in een
nieuw jasje
De fraai geornamenteerde Flamboyant (met
bloemmotief) past perfect in een klassiek
interieur. Met deze gietijzeren radiator bent u

verzekerd van een nostalgische look en heerlijke
warmte! Een authentieke kranenset zorgt voor de
finishing touch. www.drl-products.nl
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Industrieel

Verwarmingselementen saai en een noodzakelijk
kwaad? Nee hoor. Voor wie een industriële
uitstraling wenst, is deze ribbenbuisradiator de
juiste keus. Het stoere verwarmingselement is
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opgebouwd uit één of meer ribbenbuizen en kan
zowel staan als hangen aan de muur.
www.drl-products.nl
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schouwen
1

Rustieke ambiance

Deze antieke Franse Louis XVI schouw uit circa 1780 creëert
een rustieke sfeer. De schouw is hier gecombineerd met een
afsluitbare Ruegg houtgestookte tunnelhaard van Boddeke
haarden. Diverse schouwen van Frans kalksteen staan op
voorraad bij Ambiance Natuursteen vanaf € 2.800,-.
www.ambiancenatuursteen.nl
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Perfecte omlijsting

Voor een perfecte omlijsting van uw haardvuur is deze zwart
marmeren voorzetschouw uit circa 1850 ideaal. Dit model kost
€ 4.000,-. Diverse modellen zijn verkrijgbaar bij Jan van IJken
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Oude Bouwmaterialen. www.oudebouwmaterialen.nl
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Kasteelgevoel

Van deze prachtige antieke achttiende-eeuwse Franse
kalkstenen schouw liet historisch bouwmaterialenhandelaar Piet
Jonker meerdere replica’s maken. Een pronkstuk voor het echte
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‘kasteelgevoel’. De prijs voor een replicaschouw is € 4.500,exclusief BTW. www.pietjonker.nl
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Gracieus carrara

Nederlands met een Italiaans tintje. Een oer-Hollands antieke
negentiende-eeuwse ombouwschouw van carraramarmer.
Uit voorraad leverbaar door ’t Achterhuis Historische
Bouwmaterialen voor € 4.250,- exclusief BTW.
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accessoires
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Naar buiten!

De terrashaard Malmö zorgt tijdens winterse dagen voor sfeer op
uw terras. Met het strakke design en een vuur dat op ooghoogte
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brandt, misstaat deze haard in geen enkele tuin. Voorzien van
een handig opbergvak voor houtblokken en te bestellen voor
€ 152,50 op www.vuurkorfwinkel.nl
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Huwelijksgeschenk
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Alternatief hip

Dat geitenwollensokken ook trendy kunnen zijn, bewijst het

Zeventiende-eeuwse families van aankomende echtelieden

tegendraadse SOXS. Deze heerlijk warme, ademende en zachte

bestelden elk één vuurbok bij dezelfde smid als huwelijkscadeau:

sokken zijn een weldaad voor je voeten.

een paire de marriage. Dit is een stel in de Louis-XIII stijl, dat

Prijs € 24,95 via www.soxs.co

alleen samen een paar vormt.
Prijs € 775,- bij www.haardplaat.com
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A touch of gold
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Charitas

Complementeer uw haard met een haardplaat met een verhaal.
Dit exemplaar uit 1699 draagt als beeld een pelikaan met

Sinaasappel, kaneel en amandel vormen de perfecte ingrediënten

haar jongen, vanouds het symbool van de moederliefde/zorg

voor een verwarmende winterthee. In de Cosy Manto van

(Charitas). De initialen CM zijn van de persoon die destijds de

Bredemeijer blijft de thee lekker lang op temperatuur door de

opdracht gaf de plaat te vervaardigen. Prijs € 3.775,- verkrijgbaar

mantel met viltlaag. Prijs € 99,95. www.bredemeijer.nl

bij www.haardplaat.com
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