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Innovatie en sfeer
Wie onze haarden kent, weet dat deze branden 
‘als een zonnetje’. Dat gebeurt niet zomaar… Het 
innoveren en perfectioneren van technieken 
is buitengewoon belangrijk voor het creëren 
van de ultieme sfeer en de perfect brandende 
haard. Zeker bij gasgestookte haarden. Alleen 
zo ontstaan er ambiances die het beleven van 
speciale momenten omarmen.

Gegarandeerde kwaliteit
Wij zijn gespecialiseerd in decoratieve 
gashaarden. We ontwerpen en bouwen alles 
in eigen huis van begin tot eind. Sinds 1974 
doen we dit dagelijks, de hele dag vol passie 
en toewijding. Vanaf de eerste tests in onze 
werkplaats tot en met de uiteindelijke bouw in 
onze productieafdeling. We doen er alles aan om 
een ongeëvenaarde, uiterst comfortabele sfeer in 
je huis te creëren!

Opties
De haarden van Trimline Fires zijn uitgerust 
met door ons geperfectioneerde hoogwaardige 
technologieën. Als je iets doet, moet je het goed 
doen. Want als je niet naar perfectie streeft, 
waarom zou je het dan doen? Wanneer het laatste 
blok is opgebrand zijn net zoals bij een ‘echt’ vuur 
de gloeiende kooltjes het enige wat overblijft. 
Onze haarden imiteren dit effect met de optionele 
ingebouwde LED-branderbedden. 

Europees netwerk
Overal in Europa vallen onze Trimline Fires 
haarden als een warme deken over haar huizen en 
bewoners. Van de ruige fjorden van Noorwegen 
tot de ijzige toppen van de Alpen in Frankrijk, maar 
natuurlijk ook in ons eigen geliefde Nederland.

Gashaarden van Trimline Fires zijn modern en chic, zitten boordevol 
met technologische snufjes en zijn geschikt voor bijna elke plek 
in huis. Een haard van Trimline Fires verandert voor altijd het 
gevoel van thuiskomen. Laat de vonk ook bij jou overslaan!

Een warm welkom
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Maatwerk en ruime keuze

Thuiskomen zal nooit meer hetzelfde zijn. Vanaf nu zal je 
meer in het moment leven en wordt genieten de nieuwe 
standaard.

Onze toestellen zijn standaard voorzien van mooie 
en noodzakelijke functies. Maar wij bieden je ook de 
mogelijkheid om je haard volledig aan jouw wensen aan te 
passen. Met de vele verschillende opties kun je de vlammen 
van je dromen creëren! Maak je keuze uit verschillende 
groottes, branderbedden, achterwanden en ruiten. 

Jouw haard, jouw stijl. Creëer je ultieme thuisgevoel  
door je favoriete opties te combineren.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Door jou je eigen haard te laten 
personaliseren  
creëren we ultieme luxe.
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Bedieningsgemak 

Omdat een gashaard praktisch moet zijn, bieden we 
verschillende mogelijkheden om de vlammen te regelen. 
Gebruik de standaard afstandsbediening of verbind de haard 
aan onze domoticaset of Wi-Fi. 

Creëer het ultieme comfort dat bij je stijl past. Beslis zelf 
hoe het vuur in jouw huis eruit zal zien.

Oogstrelende vlammen

Wij zijn trots op onze gashaarden! Bij de ontwikkeling van 
elke nieuwe haard streven we ernaar de mooiste vlammen 
te creëren. Omdat we nu en in de toekomst de mooiste 
vlammen in onze haarden willen hebben. 

Met hedendaags technisch vernuft creëren we een 
behaaglijk en gezellig vuur voor jou.
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Fronthaarden
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Een frontaal zicht 
op jouw vuur
Een brandende haard geeft warmte, niet alleen in 
je huis, maar ook in je hart. Een fronthaard heeft 
één ruit aan de voorkant en kan op een vlakke wand 
ingebouwd worden. Zo ontstaat dat authentieke 
gevoel, dat je krijgt bij een open haard.
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Trimline 38 Front

Wonen in een klein huis betekent niet per sé dat je 
minder opties hebt! 
De Trimline 38 Front is een zeer compacte 
fronthaard, waarmee je zelfs de kleinste kamers 
gezellig en uitnodigend maakt. Met slechts 
een druk op de knop creëer je een luxe sfeer. 
Deze haard kan direct tegen de wand worden 
geïnstalleerd. Er is dus geen traditionele 
schoorsteen nodig.

De standaard uitvoering heeft een branderbed 
van houtblokken en een achterwand met lamellen. 
Deze haard is ook als tweezijdige hoek- en 
als driezijdige panoramahaard verkrijgbaar. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met 
onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 63H Front

Heb je een smalle schuine wand in een van je kamers 
en wil je warmte en gezelligheid in huis brengen? De 
Trimline 63H Front is dan misschien perfect voor je. 
Deze fronthaard past zelfs in de kleinste ruimtes. De 
Trimline 63H Front is een gashaard met een Double 
Burner, die een prachtig vlammenspel creëert terwijl 
de warmte die gegenereerd wordt beperkt blijft.
Door zijn ondiepe, hoekvormige verbrandingskamer 
is deze haard uitermate geschikt voor kamer en 
suite oplossingen.

De standaard uitvoering heeft een branderbed 
van houtblokken en een achterwand met lamellen. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Unieke inbouwmogelijkheden

Als het om inbouwmogelijkheden gaat is de Trimline 63H Front zeer 
veelzijdig. Door de haard in een hoek van 45 graden te plaatsen heeft deze, 
door het taps toelopende ontwerp, maar 80 cm muur nodig.
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Trimline 64 Front

Niet de grootste haard, maar zeker niet de minste. De 
Trimline 64 Front is onze kleinste inbouwhaard met 
brandende houtblokken en een optioneel LED-bed. De 
nieuwste technologie, maar zeer haalbaar! 
De inbouwmogelijkheden van deze haard zijn eindeloos; in 
een muur, met een mantel of aan het einde van de eettafel 
zoals hier afgebeeld. 

De standaard uitvoering van deze fronthaard heeft 
een branderbed van houtblokken en een vlakke stalen 
achterwand. Deze haard is standaard uitgerust met onze 
Log Burner-technologie. De Trimline 64-serie omvat 
ook een panorama- en een hoekversie. De Ecomax-
afstandsbediening wordt bijgeleverd en je kunt ervoor 
kiezen om bediening via Wi-Fi toe te voegen.



Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed 
creëert een prachtig smeulend effect. 
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Trimline 70 Slim Line

Met het innovatieve, veelzijdige ontwerp is de compacte 
Trimline 70 Slim Line eenvoudig te installeren en simpel 
te onderhouden. De Trimline 70 SL kan aan de muur 
worden bevestigd en direct aan elke buitenmuur worden 
gemonteerd. Een van de grootste voordelen is de geringe 
inbouwdiepte van maar 18cm! Met een vermogen van 3,8 
kW en een indrukwekkend B-klasse-rendement past de 
Trimline 70 SL perfect in vrijwel elk interieur met strakke 
lijnen en een eigentijdse woonstijl. 

De Trimline 70 SL heeft dezelfde functies als de andere 
apparaten binnen het assortiment en wordt geleverd met 
een afstandsbediening op batterijen.
De Trimline 70 SL heeft standaard een branderbed van 
houtblokken en een achterwand met lamellen. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je 
de optie om de haard met onze Trimline Fires-app via  
Wi-Fi te bedienen.



Geïntegreerde Heat Box 

Als de Trimline 70 SL wordt 
geïnstalleerd met de geïntegreerde 
Heat Box, is het mogelijk dat 
de haard in contact komt met 
brandbare materialen, bijvoorbeeld 
deze in een houten wand te 
installeren. Dat maakt deze haard 
geschikt voor de meeste moderne 
bouwtoepassingen.
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Trimline 73 Front

Ben je op zoek naar een royale haard met brede ruit, die niet 
teveel waardevolle ruimte inneemt? 
Kies dan voor de Trimline 73 Front. Deze haard verfraait elke 
kamer en is de kleinste uitvoering met een brede ruit die Trimline 
Fires biedt. De energiezuinige Double Burner zorgt voor prachtige 
levendige vlammen.

De Trimline 73 heeft standaard een branderbed van houtblokken 
en een achterwand met lamellen. Bovendien wordt de Ecomax-
afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om de haard met 
onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 73H Front

Deze royale fronthaard verandert elke kamer in een warme comfortabele ruimte. Het 
Trimline 73 High Front-model past in diverse interieurstijlen en zorgt voor de finishing 
touch van jouw interieur. Je kunt hem inbouwen en in combinatie met een traditionele 
schoorsteenmantel ziet hij er ook geweldig uit. De Double Burner geeft je het dynamische 
vuur waar je van droomt.

De standaard uitvoering van deze fronthaard heeft een branderbed van houtblokken 
en een vlakke stalen binnenkant. Hij krijgt een uitgesproken stijl met andere soorten 
binnenwanden, zoals tegels, baksteen of lamellen. Bovendien wordt de Ecomax-
afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-app 
via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 83 Front

Deze haard is een indrukwekkende blikvanger in 
je kamer. De Trimline 83 Front kan strak worden 
ingebouwd, maar is ook zeer stijlvol in combinatie 
met een traditionele schouw. Hij past in een breed 
scala aan interieurs. Welk statement wil jij ermee 
maken?

De hier getoonde versie van de Trimline 83 Front 
is laag bij de vloer gemonteerd om gevoel van 
een traditionele haard met mantel te creëren. De 
standaard uitvoering heeft een branderbed van 
houtblokken met Log Burner-technologie en een 
antraciet stalen achterwand. Deze haard is ook 
verkrijgbaar als tweezijdige hoekhaard, tunnelhaard, 
driezijdige panoramahaard of als room divider. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 100 Front

Creëer een stijlvol huis met deze compacte 
fronthaard. De Trimline 100 Front straalt luxe uit 
en past in verschillende interieurs. De Double 
Burner creëert een prachtig levendig vuur en 
minimaliseert het energieverbruik.

De standaard uitvoering van deze fronthaard 
heeft een branderbed van houtblokken en een 
achterwand met lamellen. De Trimline 100-serie 
omvat ook een tunnel-, panorama- en hoekversie. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met 
onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 120 Front

Deze fronthaard bewijst jouw uitstekende smaak en past naadloos 
in verschillende interieurs. Hij is uitermate geschikt voor moderne 
interieurs. Met één druk op de knop breng je je huis tot leven. De Trimline 
120 Front zal je leven gegarandeerd verrijken!

De standaard uitvoering van de Trimline 120 Front heeft een branderbed 
van houtblokken en een achterwand met lamellen. Bovendien wordt de 
Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om de haard 
met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 140 Front

Ben je in voor wat extra's? 
Wat extra elegantie, een superbrede haard? De Trimline 
140 Front laat je ongetwijfeld extra genieten! Ontdek 
hoe luxueus je huis kan aanvoelen met deze haard. 
Hartverwarmende elegantie pur sang.

De standaardversie van deze fronthaard heeft een 
branderbed van houtblokken en een Double Burner, die 
een prachtig vlammenspel creëert terwijl de warmte die 
gegenereerd wordt beperkt blijft. De Trimline 140 Front is 
er ook in een hoek-, tunnel- en panoramaversie. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je 
de optie om de haard via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 170 Front

Ben jij ook van ‘hoe groter hoe beter’? Dan is deze haard echt 
iets voor jou! 
Deze extra brede fronthaard met Double Burner voegt aan elke 
kamer de sfeer toe, waar je naar op zoek bent. Het brede model 
laat veel meer vlammen zien dan een gewone haard en creëert 
een zeer luxueuze uitstraling.
En dat alles met maar één druk op de knop! Wil je nog meer 
vlammen? Bestel dan de versie met een zwart glazen interieur. 
Hierin wordt het vuur gereflecteerd, zodat het aantal vlammen 
wordt verdubbeld.

De standaard uitvoering van de Trimline 170 Front heeft een 
branderbed van houtblokken en een achterwand met lamellen. 
Deze heeft ook het systeem met de Double Burner. De hier 
getoonde uitvoering heeft een basaltbranderbed en een 
zwart glazen interieur. De Ecomax-afstandsbediening wordt 
bijgeleverd en je kunt ervoor kiezen om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Hoekhaarden
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Geniet van twee 
kanten van het vuur.
Hoekhaarden passen perfect in of op een hoek in je huis. 
Geniet van twee kanten van de fonkelende vlammen. Een 
hoekhaard is een recept voor een wonderbaarlijke tijd!
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Trimline 2050 On the Corner

Ga je voor een unieke look? Deze stijlvolle haard 
bevestigt jouw klasse en uitstekende smaak, en 
maakt van je L-vormige woonkamer een echt 
kunstwerk. Breng met een druk op de knop je 
kamer tot leven met deze haard.

De standaardversie van de Trimline 2050 On The 
Corner heeft een vlakke stalen binnenkant en een 
hoogwaardig branderbed met houtblokken. Hij is 
zeer geschikt voor L-vormige woonkamers, omdat 
hij kan worden gemonteerd op een hoek met twee 
aansluitende wanden. Bovendien wordt de Ecomax-
afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie 
om de haard met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi 
te bedienen.
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Trimline 38 Corner

Een hoekhaard brengt sfeer in elke kamer. De 
Trimline 38 Corner maakt zijn belofte waar, zelfs in 
de kleinste ruimtes. 
Stijlvol en slim! Deze haard creëert met één druk op 
de knop een luxueuze sfeer. Deze haard kan direct 
tegen de wand worden geïnstalleerd. Er is dus geen 
schoorsteen nodig.

De standaard uitvoering van deze hoekhaard heeft 
een branderbed van houtblokken en een achterwand 
met lamellen. De Trimline 38 is verkrijgbaar als 
fronthaard, panoramahaard en vrijstaande haard. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 63 Corner

Zelfs in kleinere huizen past een haard! 
De Trimline 63 Corner bewijst dat. Hij is speciaal 
ontworpen voor relatief kleine ruimtes en is een 
mooie optie voor een hoekinbouw. Hij is geschikt 
voor alle interieurs en voor zowel links- als 
rechtsgeörienteerde hoeken.

De hier getoonde versie is op tafelhoogte en 
heeft een verlengde hoekopstelling. De standaard 
Trimline 63 Corner heeft een branderbed van 
houtblokken en een achterwand met lamellen.  
Er is ook een panoramaversie. Bovendien wordt de 
Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je 
de optie om de haard met onze Trimline Fires-app 
via Wi-Fi te bedienen.



Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 64 Corner

Vraag je je wel eens af wat je met die kleine hoek in de kamer moet? Wij hebben 
het antwoord. Het is de Trimline 64 Corner. Onze kleinste inbouwhoekhaard 
met brandende houtbloktechnologie voldoet perfect aan jouw wensen. Met het 
optionele LED-branderbed geniet je gegarandeerd van deze haard, zelfs als het 
vuur gedoofd is. 

De hier getoonde versie heeft een zwart glazen binnenkant, maar je kunt ook 
kiezen voor rillen of een steenmotief. Standaard is deze haard uitgerust met 
onze Log Burner-technologie. Welke uitvoering je ook kiest, je krijgt altijd een 
prachtige stijlvolle haard. De 64-serie omvat ook een front- en panoramaversie. 
De Ecomax-afstandsbediening wordt bijgeleverd en je kunt ervoor kiezen om de 
haard met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 83 Corner

Een hoekhaard maakt van elk huis een echt 
thuis, een plek waar je veel tijd wilt doorbrengen. 
Deze hoekhaard gaat nog een stapje verder 
met zijn weelderige uitstraling. Geniet van de 
vorstelijke, hartverwarmende allure van de 
Trimline 83 Corner.

De hier getoonde uitvoering heeft een 
achterwand met zwarte rillen. Je kunt het nog 
interessanter maken door een LED-bed in te 
laten bouwen. Welke versie je ook kiest, je 
krijgt een prachtige stijlvolle haard. Standaard 
is deze haard uitgerust met onze Log Burner-
technologie. Bovendien omvat de 83-serie een 
front-, tunnel-, room divider- en panoramaversie. 
De Ecomax-afstandsbediening wordt bijgeleverd 
en je kunt ervoor kiezen om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.

Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 100 Corner

Zoek je de perfecte hoekhaard voor jouw romantische 
avonden? Zo ja, zoek dan niet verder! 

De plek waar je de Trimline 100 Corner installeert, een 
brede maar compacte haard, wordt de gezelligste hoek 
van het hele huis.

De hier getoonde versie is een hoekhaard met een zwart 
glazen interieur – heel chic! De standaardversie van 
de Trimline 100 Corner is er ook in tunnel-, front- en 
panorama-uitvoering. Bovendien wordt de Ecomax-
afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om de 
haard met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 120 Corner

Stel je voor: een hoekhaard in je huis... Denk aan alle prachtige, 
gezellige momenten die je daar zult hebben! De Trimline 120 Corner 
maakt deze dromen waar. Door je eigen comfortabele gezellige hoek 
te creëren maak je de ultieme ontspanning mogelijk.

De hier getoonde versie is iets hoger geïnstalleerd om af te 
stemmen op het eetgedeelte. Deze heeft een zwart glazen interieur. 
De standaarduitvoering van de Trimline 120 Corner heeft een 
branderbed van houtblokken en een achterwand met lamellen en is 
ook verkrijgbaar in een panorama-, front- en tunnelversie. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om 
de haard met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 140 Corner

Als je zoekt naar een gashaard die de aandacht trekt 
en een prominente plaats in je ruimte inneemt, is de 
Trimline 140 Corner het einde van je zoektocht! Deze 
extra brede hoekhaard brengt ontspanning naar een 
hoger niveau. Je kamer krijgt een echte upgrade.

De hier getoonde versie is verhoogd geïnstalleerd, 
perfect voor in de keuken. De standaardversie van 
de Trimline 140 Corner heeft een branderbed van 
houtblokken en een achterwand met lamellen. Hij 
is er ook in een front-, tunnel- en panoramaversie. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Panoramahaarden
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Wie houdt er niet van een 
panoramisch uitzicht?
Als je optimaal van prachtige vlammen wilt genieten, 
overweeg dan een panoramische haard. Met het glas aan 
drie zijden heb je een ongelooflijk panoramisch zicht! 
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Trimline 38 Panoramic

Klein wonen zonder concessies te doen. Ook kleine ruimtes kun je mooier maken met een 
haard. Met de Trimline 38 Panoramic creëer je het interieur van je dromen. Deze haard 
kan direct tegen de wand worden geïnstalleerd. Er is dus geen schoorsteen nodig.
De hier getoonde panoramaversie is tegen een smalle wand geplaatst, perfect 
gecentreerd tussen twee ramen. 

De standaardversie van de Trimline 38 Panoramic heeft een branderbed van houtblokken 
en een achterwand met lamellen. Hij is er ook in een hoek- en frontuitvoering. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om de haard met 
onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 63 Panoramic

Heb je een klein huis, maar droom je van een 
ingebouwde panoramahaard, dan ben je aan het 
juiste adres! De Trimline 63 Panoramic is perfect 
voor jou. Hij is ontworpen voor relatief kleine 
ruimtes en heeft een slank, compact ontwerp – een 
waardevolle aanvulling voor je interieur.

De standaardversie van de Trimline 63 Panoramic 
heeft een branderbed van houtblokken en een 
achterwand met lamellen. Er is ook een hoekversie. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze 
Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 64 Panoramic

Wie zegt dat een luxueus huis groot moet zijn? De 
Trimline 64 Panoramic bewijst dat dat niet hoeft. 
Deze relatief kleine haard heeft alles! Met het glas 
aan drie zijden heb je vanuit de hele kamer een 
perfect zicht op de brandende houtblokken. Dit zou 
het vuur van je dromen kunnen zijn! 

De Trimline 64 Panoramic heeft veel opties die je 
aan kunt passen. Maar welke opties je ook kiest, het 
eindresultaat is ongetwijfeld stijlvol. De 64-serie 
omvat ook een front- en hoekversie. Standaard 
is deze haard uitgerust met onze Log Burner-
technologie. De Ecomax-afstandsbediening wordt 
bijgeleverd en je kunt ervoor kiezen om de haard met 
onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen. 

Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 83 Panoramic

Stel je eens voor hoe deze panoramahaard je huis mooier 
maakt! Denk eens aan alle prachtige avonden, die je 
samen zult hebben rond deze haard. Het ontwerp is 
prachtig en de beleving zal buitengewoon zijn. Deze in het 
oog springende haard geeft elke kamer een unieke sfeer. 
Standaard is deze haard uitgerust met onze Log Burner-
technologie.

De hier getoonde uitvoering heeft een zwart glazen 
achterwand. De Trimline 83 Panoramic heeft veel functies 
die je aan kunt passen. Maar welke opties je ook kiest, het 
eindresultaat is ongetwijfeld stijlvol. Bovendien omvat de 
83-serie een front-, tunnel-, room divider- en hoekversie. 
De Ecomax-afstandsbediening wordt bijgeleverd en je 
kunt ervoor kiezen om de haard met onze Trimline Fires-
app via Wi-Fi te bedienen.



Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 100 Panoramic

Een panoramahaard is de perfecte manier om je huis een 
ruimtelijker gevoel te geven. De Trimline 100 Panoramic maakt 
dat ook in kleinere ruimtes waar. Het is een compacte haard die 
echt de sfeer in je huis bepaalt. Ultieme luxe!
De hier weergegeven versie is verlaagd geïnstalleerd. 

De standaard uitvoering van deze haard heeft een branderbed 
van houtblokken en een achterwand met lamellen. De Trimline 
100-serie omvat ook een tunnel-, front- en hoekversie. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd 
en heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-app via 
Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 120 Panoramic

Breng een geweldige sfeer in huis met deze 
heerlijk ruime panoramahaard. Geniet van het 
prachtige zicht en de stijlvolle ambiance die wordt 
gecreëerd door de dansende vlammen en het 
adembenemende ontwerp. Het vuur is aan drie 
kanten te zien. De Trimline 120 Panoramic is een 
haard die gemaakt is om gezien en bewonderd te 
worden.

De standaard uitvoering van deze panoramahaard 
heeft een branderbed van houtblokken en een 
achterwand met lamellen. Hij is ook voorzien 
van de Double Burner. Je kunt kiezen uit veel 
verschillende branderbedden, want jouw haard 
moet ten slotte bij jouw stijl passen! 
De Trimline 120 Panoramic is er ook in een front-, 
tunnel- en hoekversie. Bovendien wordt de 
Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je 
de optie om de haard met onze Trimline Fires-app 
via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 140 Panoramic

Maakt je hart een sprongetje als je een panoramahaard 
ziet? Droom je ervan om samen met je dierbaren om 
de haard te zitten? Dan is de Trimline 140 Panoramic 
perfect voor jou. Met deze extra brede gashaard heb je 
alles wat je hartje begeert.

De standaard uitvoering van deze panoramahaard heeft 
een branderbed van houtblokken, een achterwand 
met lamellen en een Double Burner. Deze dubbele 
brander zorgt voor een prachtige samenspel van 
vlammen, maar de gegenereerde warmte blijft beperkt. 
De Trimline 140 Panoramic is er ook in een hoek-, 
tunnel- en frontversie. Bovendien wordt de Ecomax-
afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om 
de haard met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te 
bedienen.
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Tunnelhaarden
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Doorkijkhaard in 
meerdere ruimtes
Een tunnelhaard is wat je noemt ‘next level’. Je kunt 
deze haard installeren om een ruimte te verdelen. 
Geniet van beide kanten van het vuur. Doordat je door 
de haard heen kijkt ontstaat er een ruimtelijk effect.
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Trimline 73H Tunnel

Bij tunnelhaarden draait alles om elegantie. Ze bieden een prachtige manier om kamers 
te verdelen. Het ontwerp van de Trimline 73H Tunnel is extra hoog gemaakt, waardoor je 
ruimte nog meer warmte en charme krijgt met een mooie doorkijk naar de andere ruimte.

De standaard uitvoering van deze tunnelhaard heeft een branderbed van houtblokken en 
een Double Burner. Deze dubbele brander creëert een prachtig samenspel van vlammen, 
maar de gegenereerde warmte blijft beperkt. De Trimline 73H Tunnel is er ook in een 
room divider- en frontversie. Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd 
en heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.

Buitenset

Het is mogelijk om deze haard in een buitenmuur te plaatsen en zo een verbinding te 
maken tussen binnen en buiten. Gebruik onze buitenset voor een maximale beleving.
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Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 83 Tunnel

Wat is er nu magischer dan een vuur dat vanuit verschillende 
kamers zichtbaar is? Deze tunnelhaard is ontworpen om je 
het ultieme gevoel van thuis zijn te geven. Het geeft je huis 
een extra dimensie, perfect om van het vuur te genieten met 
de mensen van wie je houdt en samen speciale momenten te 
creëren.

De standaard uitvoering van deze haard heeft een branderbed 
van houtblokken en is voorzien van een dubbele Log Burner. 
Je kunt nog meer sfeer creëren door een LED-bed in te laten 
bouwen. De Trimline 83 Tunnel is er ook in een room divider-, 
front-, hoek- en panoramaversie. Bovendien wordt de Ecomax-
afstandsbediening bijgeleverd en heb je de optie om de haard 
met onze Trimline Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 100 Tunnel

Tunnelhaarden zijn een bijzonder stijlvolle 
toevoeging aan je interieur. Ze zijn perfect om 
kamers met elkaar te verbinden. De dubbele 
branders creëren een prachtig levendig vuur en 
minimaliseren het energieverbruik.
De Trimline 100 Tunnel is de meest compacte 
tunnelhaard die in een brede versie verkrijgbaar is.

De standaard uitvoering van deze gashaard heeft 
een branderbed van houtblokken. Hij is er ook in een 
front-, hoek- en panorama-uitvoering. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en 
heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-
app via Wi-Fi te bedienen. 
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Trimline 120 Tunnel 

Deze tunnelhaard is de perfecte manier om 
ruimtes met elkaar te verbinden, zodat je naar de 
aangrenzende kamers kunt kijken. Hij verbindt 
niet alleen kamers maar ook mensen: het perfecte 
statement voor je huis. Laat je huis als een echt 
thuis voelen met deze luxueuze toevoeging.

De Trimline 120 Tunnel is perfect voor veel 
verschillende huizen, niet alleen qua uiterlijk, maar 
ook qua grootte. Het is een middelgrote gashaard 
die er ook in een front-, hoek-, panorama- en 
tunnelversie is. Bekijk hoe mooi de styling van deze 
haard is! Een prachtig ontwerp met afgeronde 
hoeken.

De standaard uitvoering van de Trimline 120 Tunnel 
heeft een branderbed van houtblokken. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en 
heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-
app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 140 Tunnel 

De Trimline 140 Tunnel is onze grootste tunnelhaard en 
geeft je gegarandeerd een voldaan gevoel. Deze haard is 
het summum om in huis te hebben. Elke keer als je er langs 
loopt en het vuur aansteekt zul je trots zijn. Er is gewoon 
geen betere manier om ruimtes te verdelen. 

De standaard uitvoering van de Trimline 140 Tunnel 
heeft een branderbed van houtblokken. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb 
je de optie om de haard met onze Trimline Fires-app via 
Wi-Fi te bedienen.
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Room divider haarden



79

Het beste van 
twee werelden
Wie zegt dat een efficiënte oplossing niet stijlvol kan 
zijn? Haal het beste uit twee werelden met een room 
divider, die het allebei is. De perfecte oplossing!
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Trimline 73 Room Divider

Als je op zoek bent naar een extra hoge haard die 
nog meer sfeer brengt in je huis, stop dan maar met 
zoeken! Deze haard heeft een prachtige hoogte en is 
smal genoeg om nog steeds praktisch te zijn. Het is 
de perfecte kamerverdeler! Deze driezijdige Trimline 
73 RD is een verrijking van je huis.

De standaard uitvoering van deze haard heeft een 
branderbed van houtblokken en is voorzien van 
een Double Burner. Deze dubbele brander creëert 
een prachtig samenspel van vlammen, maar de 
gegenereerde warmte blijft beperkt. De Trimline 73 
RD is er ook in een front- en tunnelversie. Bovendien 
wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en 
heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-
app via Wi-Fi te bedienen.
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Trimline 83 Room Divider

Ben je op zoek naar een stijlvolle manier om een grote kamer in 
je huis op te delen? Wat denk je van een haard als room divider? 
Hiermee kun je op een mooie en praktische manier je kamer 
verdelen en van alle kanten van het vlammenspel genieten.

Standaard is deze haard uitgerust met onze Log Burner-
technologie. De haard heeft een branderbed van houtblokken 
en is voorzien van een dubbele Log Burner. Je kunt nog meer 
sfeer creëren door een LED-bed in te laten bouwen. De Trimline 
83 RD is er ook in een tunnel-, front-, hoek- en panoramaversie. 
Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd 
en heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-app via 
Wi-Fi te bedienen.

Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed creëert 
een prachtig smeulend effect.
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Trimline 85 Room Divider

Voor iedereen die op zoek is naar een brede room 
divider is er de Trimline 85 RD. Een driezijdige 
gashaard met een energiezuinige Single Burner. 
Zelfs op de laagste stand dansen en fonkelen de 
vlammen uitbundig.

De standaard uitvoering van deze room divider 
heeft een branderbed van houtblokken. Een 
extra optie is antireflecterend glas. De Ecomax-
afstandsbediening wordt bijgeleverd en je kunt 
ervoor kiezen om de haard met onze Trimline 
Fires-app via Wi-Fi te bedienen.
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Vrijstaande haarden
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Oprechte gevoelens
Samen rond de haard, omarmd door de warmte van 
de vlammen. Vrijstaande haarden zijn eenvoudig 
te installeren en overal te plaatsen. Elke haard 
heeft zijn eigen ontwerp met een specifieke 
uitstraling die past bij het interieur van je dromen!
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Trimline Tourmaline

De Tourmaline is genoemd naar de 
toermalijn, een van de populairste 
edelstenen ter wereld. Toermalijn 
is zeer veelzijdig en komt in diverse 
varianten voor. Toermalijn staat erom 
bekend vreugde, geluk en schoonheid te 
brengen. Perfecte kwaliteiten. Door zijn 
veelzijdigheid is er altijd een die precies 
bij jou past! 

Trimline Zircon

De Zircon is genoemd naar de zirkoon, 
die bekend staat als aardende steen 
die inspireert, motiveert, richting geeft 
wanneer dat nodig is, en helpt om je 
doelen te bereiken. Van zirkoon is ook 
bekend dat hij welvaart brengt, vooral de 
stenen die gouden of gele kleuren hebben. 

Trimline Quartz

Quartz is vernoemd naar kwarts, 
een krachtige edelsteen die wordt 
gewaardeerd om zijn helende kwaliteiten. 
Het wordt het ‘universele kristal’ genoemd 
vanwege zijn vele toepassingen en draagt 
bij aan manifestatie, genezing, meditatie, 
bescherming en channeling.

Onze  
Gemstone-serie

Ontdek de oogverblindende 
schoonheid van edelstenen. 
Laat je betoveren door de eindeloze 
fonkeling en volg de unieke rondingen 
van elke individuele steen. Onze 
vrijstaande haarden zijn niet voor 
niets naar edelstenen vernoemd; 
elk toestel is geïnspireerd op 
een edelsteen en is doordrenkt 
met de kenmerken ervan.
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De prachtig vormgegeven Gemstone-
serie is het resultaat van de creatieve 
talenten van Elke van Raamsdonk. 
Haar vuur voor design is ontstoken 
aan de Design Academy in Eindhoven. 
Een van 's werelds toonaangevende 
scholen voor vormgeving, die zich 
richt op producten die het menselijk 
welzijn verbeteren. 

Haar passie voor design werd 
aangestoken door haar verlangen om 
de wereld gelukkiger en mooier te 
maken. Met subtiele aanpassingen 
geeft Elke producten een vrouwelijk 
tintje. Zachtheid, verfijning en 
speelsheid kenmerken haar 
ontwerpen. 

Elke is er in geslaagd om de haarden 
uit de Gemstone-serie tot het 
kloppende hart van elk huis te maken. 
De geraffineerde en vrouwelijke touch 
van elke haard trekt je aandacht. 
De speelsheid van de vlammen 
fascineert. 

De Gemstone-serie is gebaseerd op 
de nieuwe generatie Dutch Design. 
Minimalistisch, experimenteel, 
innovatief en met gevoel voor humor. 

‘Think Dutch’ is wat Elke voor ogen had 
bij deze unieke modellen. Ontworpen 
vanuit het verlangen naar een warm 
samenzijn.

ONTWERP MET EEN GLIMLACH

Een haard in huis moet er 
altijd fantastisch uitzien,  
zelfs als het vuur uit is.
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Trimline Tourmaline

Deze vrijstaande Trimline Tourmaline is niet zo maar een haard. Als je goed kijkt 
zie je de prachtige details en mogelijkheden. 

Het panoramische zicht op de vlammen, de brandende houtblokken en het 
LED-branderbed brengen je in een sfeervolle omgeving. De Tourmaline heeft 
unieke afgeronde hoeken. Het is een prachtig model met vloeiende lijnen en 
een lust voor het oog.

De Tourmaline wordt standaard zonder poefjes geleverd. De poefjes worden 
optioneel bekleed in de themakleuren Wood of Fire. Standaard is deze haard 
uitgerust met onze Log Burner-technologie. Hij heeft een branderbed gemaakt 
van houtblokken en brandende stammen voor een optimale vlambeleving en 
een glad stalen achterwand. Bovendien wordt de Ecomax-afstandsbediening 
bijgeleverd en heb je de optie om de haard met onze Trimline Fires-app via Wi-
Fi te bedienen.

Geniet van je haard,  
ook als deze niet aan is 
Een optioneel LED-branderbed 
creëert een prachtig smeulend effect.
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Pak er een stoel bij

Het was nog nooit zo makkelijk om het 
onvervalste haardgevoel te krijgen. Met dit 
meubelstuk lukt dat zeker. Je kunt de haard 
onderin open laten voor houtblokken. Maar 
je kunt ook een uniek en stijlvol statement 
toevoegen. Met mooie speciaal ontworpen 
poefjes geef je je haard net dat beetje extra. 
De poefjes in hout- en vuurkleuren vullen de 
haard perfect aan.

TRIMLINE TOURMALINE

Kom samen bij je  
urban kampvuur.
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Hout of vuur

Verzamel je rond het vuur, zittend op speciaal 
ontworpen poefjes. Voel de warmte van de 
dansende vlammen om je heen. De gekleurde 
poefjes onderin geven de haard een extra 
dimensie. Je pakt ze er gemakkelijk bij en ze 
zijn veelzijdig in gebruik. 

Wil je graag liggend ontspannen? Gebruik 
het poefje als fijne rugleuning, comfortabel 
kussen of gemakkelijke voetsteun.

Ontdek de verschillende poefjes. De kleuren 
passen bij de natuurlijke materialen van 
de haard. De natuurlijke bruine kleur van 
de knapperende houtblokken in de haard, 
de vurige rode kleur van de fonkelende 
vlammen. Ontworpen vanuit het verlangen 
naar een warm samenzijn.

TRIMLINE TOURMALINE

Je kunt de poefjes zo stylen, dat ze 
bij jouw interieur passen.
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Trimline Zircon

De Trimline Zircon is onze kleinste vrijstaande haard. 
Uniek in zijn soort. Als een kleine edelsteen van 
verblindende schoonheid. 

De afgeronde hoeken en het open karakter geven 
de haard een speels uiterlijk. Creëer je eigen unieke 
look. Voor een ludiek gebaar kun je houtblokken in 
het open vak onderin leggen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Combineer en ontdek je eigen unieke 
haard.

De standaard uitvoering heeft een branderbed van 
houtblokken en Log Burner-technologie voor een 
optimale vlambeleving. De Zircon heeft standaard 
een zwart glazen achterwand. Bovendien wordt de 
Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je de 
optie om de haard met onze Trimline Fires-app via 
Wi-Fi te bedienen.
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Trimline Quartz

Maak van de Trimline Quartz het middelpunt van 
je huis. Of je woning nu groot of klein is, er is altijd 
ruimte voor de Trimline Quartz. 

Voel hoe de sfeer van een kamer verandert met de 
oogverblindende schoonheid van een vrijstaande 
haard. Wil je eens iets anders proberen?

Deze vrijstaande haard kan ook tegen smalle muren 
worden geplaatst. De standaard uitvoering van deze 
haard heeft een branderbed van houtblokken en 
een achterwand met lamellen. Bovendien wordt de 
Ecomax-afstandsbediening bijgeleverd en heb je de 
optie om de haard met onze Trimline Fires-app via 
Wi-Fi te bedienen.
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MAATWERK

Jouw stijl tot  
in de kleinste details

Personalisatie is een belangrijk kenmerk van 
Trimline Fires. Een haard is het stijlicoon van 
jouw huis. Met Trimline Fires creëer je zelf je 
toekomstige bron van luxe en comfort.

Een haard van Trimline Fires maakt je huis natuurlijk 
letterlijk warmer. Maar vanaf nu zal alleen al de 
gedachte aan thuiskomen ook je hart verwarmen.

Je keuzevrijheid draagt daar voor een belangrijk deel 
aan bij. Er zijn veel esthetische opties en daarbij doen 
we geen concessies op het gebied van technologie. 
Technologie en esthetiek komen samen om elke 
hoek van je huis te bereiken. We doen er alles aan 
om de ultieme ervaring voor jou te creëren!
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Kies je eigen type ruit

Je kunt kiezen voor ontspiegeld glas, dat 
de look-en-feel nabootst van een open 
haard. Of voor standaardglas dat net zo 
hartverwarmend is.

Zie je verschil in glas op deze foto? Met 
antireflecterend glas heb je niet meer het 
spiegelende effect. En het lijkt alsof er 
helemaal geen ruit is tussen jou en het vuur.

De achterwand van je haard

Antraciet staal, zwart glas of bakstenen? 
Kies de achterwand die het beste bij je past!
Zie pagina 104 voor meer informatie.

Kies je eigen branderbed

Het branderbed vormt de bron van je haard.  
Is jouw perfecte branderbed strak en modern of 
traditioneel?
Zie pagina 102 voor meer informatie.

Gloeiwol voor een smeulend effect

Dankzij deze gadget is het vuur zelfs op de laagste 
stand een lust voor het oog.

Brede trims als finishing touch

Robuust en toch verfijnd met brede trims. Op 
zoek naar die robuuste look? Met trims van 50 mm 
maak je zeker een statement. Ze geven je haard 
niet alleen een stoere uitstraling, ze zijn ook de 
finishing touch van je haard.
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BRANDERS

Het mooiste vuur

Trimline Fires streeft er voortdurend naar een realistisch vlam-
beeld te creëren, dat lijkt op een echt houtvuur. Voor het mooiste 
vlambeeld zijn de toestellen uitgerust met verschillende brandertypes 
die elk hun unieke en specifieke lay-out en prestaties hebben. 
Voor meer informatie over gebruikte brandertypes en 
opties voor branderbedden voor elke haard kun je de 
technische gegevens op pagina 117 raadplegen.
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Log Burner met LED 

Om de ultieme beleving van livevuur te creëren hebben we 
een innovatieve LED-gloeibedmodule toegevoegd aan de 
Log Burner. Met deze slimme functie kun je zelfs van het 
vuur genieten als het niet brandt! Het LED-bed is optioneel 
en geschikt voor haarden met Log Burner-technologie. Dit is 
absoluut het neusje van de zalm en onweerstaanbaar. Geniet 
van het vuur, ook als het niet brandt.

Log Burner

De vlammen, die met de innovatieve Log Burner-technologie 
worden gecreëerd kun je niet onderscheiden van een 
natuurlijk levendig vuur. De vlammen fonkelen direct uit de 
houtblokken! De Log Burners zijn verkrijgbaar in een Single 
of Double Burner-uitvoering. De Log Burner-technologie 
gebruiken we in onze nieuwste producten zoals de 64- en 
83-serie, maar ook in de Tourmaline en de Zircon.

Single Burner

Dit is een vlakke brander die één enkele lijn vlammen 
creëert. Eenvoudig en mooi!
Je vindt de Single Burner-technologie vooral in onze 
kleinere haarden, zoals de 38-serie en de 63-serie. Meer heb 
je niet nodig in deze haarden!

Double Burner

De Double Burner heeft twee achter elkaar liggende branderbedden, 
wat ervoor zorgt dat je je vlambeeld optimaal kunt regelen. Wanneer 
je maar 1 brander inschakelt krijg je een lage warmteafgifte, maar 
nog steeds mooie vlammen. De haarden van de 73-serie tot en 
met de Trimline 170 zijn voorzien van de Double Burner. De dubbele 
brander is ons meest voorkomende type brander.
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Hoe de vlammen dansen in je nieuwe 
haard zal grotendeels afhangen 
van het branderbed, ook wel 
bekend als het ‘vuurbed’: de bron 
van ultieme warmte en comfort 
in je huis. De perfecte combinatie 
van technologie en design.

Het branderbed bepaalt dus de 
beweging van de vlam en zet 
daarnaast ook de toon voor de rest 
van de haard. Het vormt de basis 
van het ontwerp. Ga jij voor een 
strakke, gestroomlijnde look, of geef 
je de voorkeur aan de romantiek van 
houtblokken? Alles is mogelijk!

OPTIES BRANDERBEDDEN

De bron van  
je vlammen
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Basalt

Basalt en vuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Basalt is in wezen 
gestolde lava, dus een branderbed van basalt brengt je terug naar de 
oorsprong van het vuur. Een prachtig materiaal om het interieur van je 
dromen mee te realiseren.

Houtblokken

Hout staat voor warmte en comfort, zelfs als het nog niet is aangestoken. 
En als je het vuur dan aansteekt, ontstaat er een sfeer van nostalgie en 
romantiek. Onvervalst genot! Een branderbed van houtblokken is nooit een 
foute keus.

Carrara-stenen

Pure, oprechte elegantie. Rechtstreeks uit de marmergroeven van 
Carrara in Italië. Geschikt voor een breed scala aan interieurs, van strak en 
minimalistisch tot traditioneel.

Pebbles

Natuurlijke schoonheid, waarmee je je haard een rustiek uiterlijk geeft. Speel 
met natuurlijke elementen voor het ultieme landelijke gevoel – voor degenen 
die van een robuuste look houden.
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Met de vele opties voor achterwanden 
kan elke stijl worden gecreëerd. Jij 
bepaalt de sfeer die jouw toekomstige 
haard uitstraalt. Jij bent de meester van 
het ontwerp van je eigen haard, en dat 
heeft zijn uitwerking op de hele ruimte. 
Onze achterwanden zijn zo ontworpen 
dat ze bij elk interieur passen.

Een eigen stijl vinden begint bij veel 
opties. Trimline Fires biedt je deze opties. 
Achterwanden in veel verschillende 
stijlen en ontwerpen. Ontdek de 
opties en vertaal je wensen voor je 
haard in een verbluffend ontwerp.

ACHTERWANDEN

Vertaal je verlangens in 
een verbluffend ontwerp.

Glanzend zwart glas

Glas is altijd bijzonder, zeker 
als het wordt gebruikt in een 
haard. Dat geldt in het bijzonder 
voor zwart glas als het vuur 
ertegen begint te spelen. Dan 
straalt het glas een unieke 
warme, charmante sfeer uit die 
zowel chic als elegant is. Het 
glas reflecteert zelfs het vuur, 
waardoor het aantal vlammen 
verdubbelt.

Antraciet staal

Onze antraciet stalen 
achterwanden hebben een 
licht reflecterende effect, 
waardoor het vuurspel wordt 
versterkt. Dubbel genieten 
dus. En we doen geen 
concessies op het gebied 
van technologie of ontwerp.
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Steenmotief

Klassiek en stijlvol, met 
speelse details. Perfect 
voor mensen met een meer 
casual en informele stijl. Het 
steenmotief geeft je haard 
een gevoel van authentieke 
charme.

Rillen achterwanden

Met deze strakke, moderne, 
opvallende achtergrond 
maak je je haard en kamer 
nog interessanter. De 
gegroefde belijning zorgt 
voor een magisch samenspel 
tussen vlammen en design. 
Strak en modern – het soort 
interieur dat jaar in jaar uit 
blijft boeien.

Lamellen achterwand

Laat het vuur voor zichzelf 
spreken. Bij onze lamellen 
achterwanden zit het 
allemaal in de details. 
Schoonheid in al zijn 
eenvoud. Lamellen worden 
standaard bij vrijwel elke 
inbouwhaard geleverd. 
Geniet van het vuur.

Vermiculite-tegel

Je haard moet voelen 
als een warme deken in 
je huis. Knus, gezellig en 
uitermate behaaglijk. Als je 
de schoonheid van Moeder 
Natuur omarmt en een 
strakke haard wilt, kies dan 
voor vermiculite.

Bakstenen muur

Met een achterwand van 
traditionele bakstenen 
straalt je haard een 
romantische sfeer en 
authenticiteit uit. De 
verschillende bruintinten 
in de baksteen geven een 
speelse, eigenwijze noot. 
Prachtig!
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Ecomax-afstandsbediening 

Deze afstandsbediening geeft je maximale 
controle over het vuur en alle opties. Zoals 
modulerende en gas besparende functies.  
Hij wordt standaard bij elke haard geleverd.

BEDIENINGSGEMAK

Ervaar maximaal comfort 
en gebruiksgemak
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Puck-afstandsbediening 

De Puck is een mooie compacte 
basisafstandsbediening waarmee 
je je haard gemakkelijk kunt 
bedienen.

Trimline Fires App 

Bedien je haard met je 
smartphone of tablet via een 
Wi-Fiverbinding.

Bedien het vuur met een druk op de knop!

Wandhouder 

Met deze optionele wandhouder 
is het bijna onmogelijk om je 
afstandsbediening kwijt te raken! 

Wandschakelaar 

Voor het bedienen van je haard 
vanaf een vaste plek in huis.
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GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

We blinken uit in 
technologisch vernuft.

Innovatie en technologie

Wie onze haarden kent, weet dat ze helder en echt branden. Voor 
het creëren van deze levendige, stabiele vlammen is veel nodig. 
Het innoveren en perfectioneren van onze technologieën is van 
cruciaal belang voor het creëren van de ultieme sfeer en een perfect 
brandende haard. Zeker voor gashaarden. Alleen op deze manier kun 
je de perfecte sfeer creëren voor jouw speciale momenten.

Wij zijn gespecialiseerd in gashaarden en gaskachels. We doen alles 
in eigen huis van begin tot eind. Sinds 1974 doen we dit dagelijks 
de hele dag vol passie en toewijding. Van de eerste testen in ons 
gecertificeerde laboratorium tot de uiteindelijke creatie in onze 
productieafdeling. We doen er alles aan om een ongeëvenaarde, 
uiterst comfortabele sfeer in je huis te creëren!
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Gashaardinstallatie

De haarden van Trimline Fires zijn eenvoudig te installeren. 
Elke gashaard wordt geleverd met alle benodigde en vereiste 
installatiematerialen, zoals stelpoten om de hoogte van je 
haard aan te passen, een inbouwkast waarin de hele bediening 
is ondergebracht en een convectiekast met rooster voor een 
comfortabele warmteverdeling.

Gesloten gashaarden

De gashaarden van Trimline Fires hebben zuurstof nodig voor 
een goede verbranding. De gashaarden hebben een gesloten 
rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem. De verbrandingslucht 
komt rechtstreeks van buiten. 
Het grootste voordeel is dat er geen zuurstof uit de kamer wordt 
aangezogen, zodat er geen extra ventilatie nodig is.
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Haarden van Trimline Fires worden uitgevoerd met een 
concentrisch rookgasafvoersysteem. Dit compacte 
systeem zorgt ervoor dat de rookgassen veilig worden 
afgevoerd en verbrandingslucht wordt toegevoegd. Het 
wordt toegepast bij Trimline Fires en biedt uitstekende 
installatiemogelijkheden. Je hebt geen traditionele 
schoorsteen nodig en je kunt je gevel gebruiken voor afvoer.

GESLOTEN GASHAARDEN

Rookgasafvoersystemen

Wij raden onze partner Holetherm CC aan voor het beste 
concentrische assortiment. Meer informatie over de 
concentrische rookgasafvoersystemen vind je in de 
brochure van Holetherm op www.holetherm.com. 

Nieuw in ons concentrische rookgasassortiment is 
de Holetherm CC DECO: een elegante verbindingspijp 
tussen het toestel en het CC-concentrische 
rookgasafvoersysteem. Deze pijpen hebben geen 
zichtbare klembanden. Ze zijn strak en verkrijgbaar in 
zwart gecoat roestvaststaal.
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Energielabels

Een energielabel is een manier om te meten en te laten zien 
hoe energiezuinig een toestel is, op basis van hoeveel energie 
het verbruikt. Dit laat zien hoe efficiënt onze toestellen zijn. 
Het Trimline Fires-assortiment bestaat uit toestellen met het 
energielabel A of het B.

Warmtecapaciteit

Bij de aanschaf van een haard van Trimline Fires kun je 
zelf de benodigde warmtecapaciteit bepalen. Vaak worden 
onze gashaarden gebruikt als een (extra) warmtebron voor 
als het koud wordt. 

Door het volume te meten van de ruimte waar de gashaard 
geplaatst wordt en via deze tabel kun je de vereiste 
warmtecapaciteit bepalen. 

Type 1 =  woning met dubbele beglazing, vloer- en muurisolatie.
Type 2 =  woning met dubbele beglazing en redelijk goed geïsoleerd.

(woning vanaf ± 1998 of gerenoveerd, oudere woningen)
Type 3 =  woning met slechte isolatie, gebouwd vóór 1976.
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Toestelnaam  Trimline 38 Front  Trimline 63H 
Front  Trimline 64 Front 	Trimline	70SL	

Front 	Trimline	73	Front 	Trimline	73H	
Front  Trimline 83 Front  Trimline 100 

Front
 Trimline 120 

Front
 Trimline 140 

Front
	Trimline	170	

Front

Gastype Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG

Warmtebelasting (kW) 6,4 6 9,2 8,4 9,5 11,2 4,5 4 11,4 9,3 11,4 9,3 11,5 11,9 10,2 9,6 12,8 10,2 13,8 12,7 14 13,9

Warmteafgifte max. (kW) 5,4 5,2 8,1 7,3 7,7 9,2 3,8 3,3 10,2 7,9 10,2 7,9 9,4 9,8 8 7,7 10,1 8 10,9 10,2 12,2 12,1

Warmteafgifte min. (kW) 2,8 2,5 2,5 2,3 3,2 2,8 2,8 2 3,1 2,6 3,1 2,6 2,6 2,6 2,7 3,3 4,6 3,6 4,5 3,9 3,5 3

Verbruik  
(m³/u)/(kg/u LPG) 0,7 0,4 1 0,5 1 0,6 0,48 0,2 1,2 0,5 1,2 0,5 1,2 0,8 1 0,6 1,36 0,6 1,5 1,3 1,2 0,7

Energie-efficiëntie* % 84 87 88 86 82 82 82 83 89 85 89 85 82 82 79 77 79 78 80 80 82 82

Energielabel* B B B B B B B B A B A B B B B B B B B B B B

Diameter rookkanaal (mm) 100-150 100-150 130-200 100-150 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200

Gewicht (kg) 60 75 125 52 110 120 200 135 145 155 165

Kenmerken

Single / Double Burner SB DB SB DB DB DB DB DB DB

Houtblokken Single Burner

Houtblokken Double Burner DB DB

Functies

Achterwand antraciet staal V V V

Lamellen achterwand V V V V V V V V

Opties

Lamellen achterwand V

Achterwand zwart glas V V V V V V V V V

Rillen achterwand V V

Steenmotief achterwand V V V

Achterwand vermiculite-tegel V V

Achterwand bakstenen muur V

Branderbed kiezels V V V V V V V V

Branderbed Carrara V V V V

Branderbed basalt V V V V

Led-gloeibed V V

Brede trims V V V V V V V

Frontserie

* hoogste efficiency

PRODUCTSPECIFICATIES
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Toestelnaam  Trimline 2050 On the 
Corner  Trimline 38 Corner  Trimline 63 Corner  Trimline 64 Corner  Trimline 83 Corner  Trimline 100 Corner  Trimline 120 Corner  Trimline 140 Corner

Gastype Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG

Warmtebelasting (kW) 8,8 8,5 6,4 6 8,4 8,1 9,2 8,4 11,5 11,9 11,2 9,7 13,1 9,9 14,5 12,4

Warmteafgifte max. (kW) 8,3 7,8 5,4 5,2 7,1 6,8 8,1 7,3 9,4 9,8 9,4 8,1 10,9 8,1 12 10,6

Warmteafgifte min. (kW) 2,8 2,5 2,8 2,5 3,3 3,2 2,5 2,3 2,6 2,6 2,9 3,6 2,5 2 3 3

Verbruik (m³/u)/(kg/u LPG) 0,9 0,5 0,7 0,4 1 0,6 1 0,5 1,2 0,8 1,1 0,6 1,1 0,6 1,5 0,7

Energie-efficiëntie* % 94 92 84 87 84 84 88 86 82 82 84 84 83 82 83 86

Energielabel* A A B B B B B B B B B B B B B B

Diameter rookkanaal (mm) 100-150 100-150 100-150 100-150 130-200 130-200 130-200 130-200

Gewicht (kg) 85 60 100 125 200 140 150 180

Kenmerken

Single Burner / Double Burner SB SB SB DB DB DB

Houtblokken Single Burner

Houtblokken Double Burner DB DB

Functies

Achterwand antraciet staal V V V

Lamellen achterwand V V V V V

Opties

Lamellen achterwand

Achterwand zwart glas V V V V V V

Rillen achterwand V V

Achterwand steenmotief V V

Achterwand vermiculite-tegel

Achterwand bakstenen muur

Branderbed kiezels V V V V V

Branderbed Carrara V V V

Branderbed basalt V V V

Led-gloeibed V V

Brede trims V V V V V

Hoekserie

* hoogste efficiency

PRODUCTSPECIFICATIES
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Toestelnaam  Trimline 38 Panoramic  Trimline 63 Panoramic  Trimline 64 Panoramic  Trimline 83 Panoramic  Trimline 100 Panoramic  Trimline 120 Panoramic  Trimline 140 Panoramic

Gastype Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG

Warmtebelasting (kW) 6,4 6 8,4 8,1 9,2 8,4 11,5 11,9 11,2 9,7 13,1 9,9 14,5 12,4

Warmteafgifte max. (kW) 5,4 5,2 7,1 6,8 8,1 7,3 9,4 9,8 9,4 8,1 10,9 8,1 12 10,6

Warmteafgifte min. (kW) 2,8 2,5 3,3 3,2 2,5 2,3 2,6 2,6 2,9 3,6 2,5 2 3 3

Verbruik (m³/u)/(kg/u LPG) 0,7 0,4 1 0,6 1 0,5 1,2 0,8 1,1 0,6 1,1 0,6 1,5 0,7

Energie-efficiëntie* % 84 87 84 84 88 86 82 82 84 84 83 82 83 86

Energielabel* B B B B B B B B B B B B B B

Diameter rookkanaal (mm) 100-150 100-150 100-150 130-200 130-200 130-200 130-200

Gewicht (kg) 60 100 125 200 140 150 180

Kenmerken

Single Burner / Double Burner SB SB DB DB DB

Houtblokken Single Burner

Houtblokken Double Burner DB DB

Functies

Achterwand antraciet staal V V

Lamellen achterwand V V V V V

Opties

Lamellen achterwand

Achterwand zwart glas V V V V V V

Rillen achterwand V V

Achterwand steenmotief V V

Achterwand vermiculite-tegel

Achterwand bakstenen muur

Branderbed kiezels V V V V V

Branderbed Carrara V V V

Branderbed basalt V V V

Led-gloeibed V V

Brede trims V V V V V

Panoramaserie

* hoogste efficiency

PRODUCTSPECIFICATIES
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Toestelnaam 	Trimline	73H	Tunnel  Trimline 83 Tunnel  Trimline 100 Tunnel  Trimline 120 Tunnel  Trimline 140 Tunnel

Gastype Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG

Warmtebelasting (kW) 11,4 9,3 12,2 13,9 10,2 9,6 12,8 10,2 13,8 12,7

Warmteafgifte max. (kW) 10,2 7,9 10,2 11,5 8 7,7 10,1 8 10,9 10,2

Warmteafgifte min. (kW) 3,1 2,6 3,7 3,5 2,7 3,3 4,6 3,6 4,5 3,9

Verbruik (m³/u)/(kg/u LPG) 1,2 0,5 1,3 0,8 1 0,6 1,36 0,6 1,5 1,3

Energie-efficiëntie* % 89 85 83 83 79 77 79 78 80 80

Energielabel* A B B B B B B B B B

Diameter rookkanaal (mm) 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200

Gewicht (kg) 110 225 135 145 155

Kenmerken

Single Burner / Double Burner DB DB DB DB

Houtblokken Single Burner

Houtblokken Double Burner DB

Functies

Achterwand antraciet staal V V V V V

Lamellen achterwand

Opties

Lamellen achterwand

Achterwand zwart glas V

Rillen achterwand V

Achterwand steenmotief V

Achterwand vermiculite-tegel

Achterwand bakstenen muur

Branderbed kiezels V V V V

Branderbed Carrara V V V

Branderbed basalt V V V

Led-gloeibed V

Brede trims V V V V

Tunnelserie

* hoogste efficiency

PRODUCTSPECIFICATIES
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* hoogste efficiency

Toestelnaam 	Trimline	73	
Room Divider

 Trimline 83 
Room Divider

 Trimline 85 
Room Divider

Gastype Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG

Warmtebelasting (kW) 11,4 9,3 12,2 13,9 9,9 9,7

Warmteafgifte max. (kW) 10,2 7,9 10,2 11,5 9,1 8,2

Warmteafgifte min. (kW) 3,1 2,6 3,7 3,5 3 2,5

Verbruik (m³/u)/(kg/u LPG) 1,2 0,5 1,3 0,8 1,1 0,3

Energie-efficiëntie* % 89 85 83 83 92 84

Energielabel* A B B B A B

Diameter rookkanaal (mm) 130-200 130-200 130-200

Gewicht (kg) 110 225 130

Kenmerken

Single Burner / Double Burner DB SB

Houtblokken Single Burner

Houtblokken Double Burner DB

Functies

Achterwand antraciet staal V V V

Lamellen achterwand

Opties

Lamellen achterwand

Achterwand zwart glas V

Rillen achterwand V

Achterwand steenmotief

Achterwand vermiculite-tegel

Achterwand bakstenen muur

Branderbed kiezels V V

Branderbed Carrara V

Branderbed basalt V

Led-gloeibed V

Brede trims V V

Room Dividers
Trimline Zircon Trimline Tourmaline Trimline Quartz

Aardgas LPG Aardgas LPG Aardgas LPG

4,6 5,4 6,8 6,5 6,4 6,5

3,9 4,3 5,3 5,2 5,4 5,2

2,9 2,8 3,7 3,8 2,8 2,5

0,5 0,3 0,7 0,3 0,7 0,4

84 80 79 80 82 84

B C C C B B

100-150 100-150 100-150

65 70 60

SB

SB

DB

V

V

V

V

V

Vrijstaande haarden
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VAN HARTE WELKOM

Vind je eigen stijl en  
maak je dromen waar
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Je bent op de laatste pagina van onze 
brochure aangekomen, maar Trimline Fires 
heeft natuurlijk nog meer te bieden. 

Vuur heeft een magische, spirituele kwaliteit en 
haarden van Trimline Fires hebben die kwaliteit 
ook. Kom en bekijk hoe onze vlammen in het echt 
branden!

Scan deze QR-code en je wordt direct naar onze 
website www.trimlinefires.com geleid.

We hopen je nog meer te inspireren via onze socialmediakanalen, dus 
aarzel niet om ons te volgen voor nog meer verbluffende voorbeelden 
voor je interieur, video's en informatie. 
We zijn ontzettend benieuwd hoe jouw droomhaard eruitziet. Tag ons op 
sociale media en laat ons jouw vonk zien!

 Je bent altijd welkom om onze haarden te komen bekijken bij een van 
onze gekwalificeerde dealers. Stook je vuur op, voel de warmte en creëer 
de ultieme sfeer met onze hartverwarmende creaties!

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Trimline Fires behoudt zich echter het recht voor ontwerpen en 
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Trimline Fires 
thermoCet International B.V.

Laagerfseweg 27, 3931 PC Woudenberg
Nederland

info@trimlinefires.com
www.trimlinefires.com


