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Het begint met een mooi  
ontwerp voor jouw interieur
Je hebt grootse plannen. De woon- en eetkamer zijn nodig 

toe aan een nieuwe look. Een sfeervolle gashaard staat 

hoog op je verlanglijstje. In gedachten zie je jezelf al zitten 

op je loungebank met een glaasje rode wijn in de hand, 

genietend van het mooie vlambeeld. 

Je vraagt je af of een gashaard in jouw huis wel mogelijk is. 

Vol enthousiasme ga je aan de slag en raak je geïnspireerd. In 

woonmagazines, woonprogramma’s op televisie en op internet 

zie je veel dingen die je mooi vindt. Maar hoe maak je van al deze 

ideeën één mooi geheel? Daar is de styliste voor, die jouw inspiratie 

vertaalt naar een interieuradvies op maat. Een interieur waar jij je 

goed in voelt. Voor de metamorfoses in dit magazine namen we 

een kijkje bij mensen thuis. Mensen zoals jij en ik. We schetsen een 

gevarieerd beeld van situaties uit de praktijk. Je zult zien dat  

je ook jouw droomhuis met een mooie haard kunt verrijken.  

Dankzij de slimme oplossingen van Global Fires.

Dewi Nas, 
styliste 

Van hout...
naar het gemak van gas

Onbegrensde
inbouwmogelijkheden
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Global Fires,een slimme keuze
Je bent continu op zoek naar het 

ultieme woongenot. Maar je bent 

vooral ook praktisch ingesteld 

en ‘gemak dient de mens’ is je 

levensmotto. Een Global Fires haard 

past perfect in jouw no-nonsense 

wereld. Dit uitgekiende assortiment 

gashaarden biedt voor elke 

woonsituatie een perfecte oplossing. 

Doordacht en eenvoudig, zodat we 

voortaan in de koude wintermaanden 

allemaal kunnen genieten van een 

levendig vlammenspel.

Gemak dient  
  de mens
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Ruimtebesparend
Het ondiepe ontwerp vormt de basis voor elke Global Fires haard. 

Hierdoor nemen de compacte haarden weinig ruimte in beslag.  

De afvoer van Global haarden met gesloten verbranding (BF 

modellen) kan direct boven de haard met een bocht naar buiten. 

Hierdoor ontstaat er op de muur een prachtige ruimte voor de tv.

Een Global Fires haard is in alle opzichten een 

slimme keuze. Het veelzijdige aanbod past in 

elk interieur. En door de vele opties is er altijd 

een match met jouw stijl te maken.  

De compacte haarden met ondiepe inbouw 

besparen ruimte en zijn daardoor geschikt voor 

vrijwel alle woonruimtes. Van groot tot klein. 

Of je nu in een (tussen)woning of appartement 

woont. Zelfs het inbouwen in een bestaande 

schoorsteen is mogelijk.  

De installatie is eenvoudig, 

de prijzen zijn aantrekkelijk 

en de kwaliteit is 

gegarandeerd. Dit maakt 

Global Fires bereikbaar voor 

iedereen. Altijd en overal.

‘ Door de vele 
opties is er 
altijd een 
match met 
jouw stijl te 
maken
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Meer voor minder
Kiezen voor een Global Fires 

haard geeft je ook budgettaire 

ruimte. De gashaarden zijn 

aantrekkelijk geprijsd en vaak 

eenvoudig, zonder ingrijpende 

verbouwing, te plaatsen.  

Je kunt dus meer met je geld.  

Maar je koopt wel kwaliteit, want 

achter Global Fires schuilt de 

betrouwbaarheid van DRU.

Global Fires,
doordachte eenvoud

‘ Achter Global  
Fires schuilt de  
betrouwbaarheid  
van DRU’

DRU is marktleider op het gebied van  

gashaarden  en toonaangevend   

in de haardenbranche.
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Het gemak van gas
Met één druk op de knop van de afstandsbediening breng je de vlammen 

tot leven. Zo simpel is het. Stoken op gas is eenvoudig, maar ook schoon 

en veilig. Geen spattende vonken, stof en rookontwikkeling. En met één 

druk op de knop schakel je de haard zo weer uit. 

Alle ruimte voor je eigen stijl
Met Global Fires kun je je haard zelf samenstellen. Helemaal naar 

je eigen smaak. Houtblokken of kiezelstenen? Een stijlvolle schouw 

of strak ingebouwd? Klassiek Naturel steen of modern Ceraglass 

als interieur? Global Fires heeft al verschillende opties voor je 

uitgewerkt. Dat is wel zo gemakkelijk… Dus combineer  

naar hartelust!

doordachte eenvoud

Combineer naar hartelust! 7



inspiratie

Benny en Evelien hebben een 

voorkeur voor een hedendaagse 

stijl met Scandinavische invloeden. 

Zachte, warme kleuren spreken hen 

erg aan. Vooral pasteltinten. PINTA 

weet gelukkig wel raad met deze 

wensen en laat deze kleuren zowel 

in de decoratie als op de muren 

terugkomen.

Huidige situatie
Benny en Evelien wonen in een groot 

huis met veel ramen en een mooie 

lichtinval. De woonkamer is niet alleen 

verbonden met de eetkamer, maar ook 

met een open keuken. Hoewel de woning 

een mooie lichtinval heeft, mits het 

sfeer in de avonduren. Een gashaard 

zou de woonkamer veel sfeervoller 

maken. De woning heeft echter geen 

schoorsteenkanaal en daarom dachten 

Benny en Evelien dat een haard niet 

mogelijk zou zijn. Niets is minder waar!

Sfeer en warmte
zonder schoorsteen
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Scan de QR-code 

voor een levendig 

vlambeeld

Het advies
 

Warmte en gezelligheid gaan prima samen, ook in grote woonruimtes. Dat bewijst het 

interieuradvies voor Benny en Evelien. De Global 100 BF staat centraal in dit advies en 

combineert warmte en sfeer door haar prachtige vlambeeld. De haard wordt gecombineerd 

met een meubel waardoor er een echte eenheid ontstaat. Voor het raam is een uitnodigend 

zitje gecreëerd. Stoere eikenhouten deuren sieren de grote inbouwkast in de gestuukte 

wand. Het warme vloerkleed zorgt ervoor dat dit meubel één geheel vormt met de 

loungebank en de haard.

De haard
De Global 100 BF is een moderne inbouwhaard op gas 

met een breed panoramisch vuurzicht.

Kenmerkend bij deze haard zijn de ondiepe inbouw en de 

onbeperkte plaatsingsmogelijkheden. Deze haard heeft geen 

schoorsteen nodig, de afvoer kan direct middels een muur- of 

dakdoorvoer naar buiten.  De haard biedt naast veel kwaliteit 

een heerlijke warme sfeer binnen ieder interieur.

Global 100 BF

Binnenafwerking

Zwart

Branderbed

Ceraglass

Glas
(antraciet)

Houtset 
(bruin)

Stenen 
(wit)
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inspiratie

Van weinig inbouwruimte
naar een ruimtelijke oplossing

Maaike houdt van gezelligheid in een 

modern jasje. Maar ze is ook praktisch 

en vindt dat er mag worden geleefd 

in huis. Onlangs hebben Maaike en 

haar man René het huis verbouwd. 

Aan de aankleding van de woonkamer 

zijn ze helaas niet meer toegekomen. 

Het stylingadvies kwam dan ook 

precies op tijd en heeft Maaike veel 

inspiratie gegeven. ‘Mijn handen jeuken 

om aan de slag te gaan’, aldus een 

enthousiaste Maaike.

Huidige situatie
Maaike woont met haar man René en 

dochters Nori en Lina in een twee-onder-

één-kap-woning in Mijdrecht. Ze hebben 

de moderne jaren ’90-woning helemaal 

laten verbouwen. Door de hoge kosten 

van deze verbouwing is de wens voor een 

haard op het verlanglijstje terechtgekomen. 

Soms denkt Maaike terug aan haar oude 

woning, waar een mooie gashaard van DRU 

zorgde voor sfeer, warmte en gezelligheid. 

De huidige woonkamer is weliswaar warm 

ingericht, maar voelt door het verwijderen 

van de radiator toch koud aan. Ook de hoek 

van de woonkamer naar de keuken  

is nog niet naar Maaike’s zin.
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Global 60 Triple BF

Het advies
 

Een meubel dat over drie muren loopt verbindt de woonkamer met de keuken.  

Het eenvoudige maar stijlvolle meubel rondom de haard zorgt ervoor dat de haard  

een echte eyecatcher wordt in het interieur van Maaike. Een multifunctioneel meubel, 

dat als opbergruimte en werkblad voor de kinderen dient, siert de andere muur.  

Het eikenhouten werkblad wordt om de hoek doorgetrokken. Zo wordt er een tweede 

werkblad gecreëerd dat uitermate geschikt is om aan te werken.

Centraal in het advies staat de fraaie Global 60  

Triple BF-haard. 

 

Maaike wil de haard graag plaatsen op de wand vlakbij de 

smalle doorgang van woonkamer naar keuken. Door de  

geringe inbouwdiepe past de Global 60 Triple BF perfect.  

Deze geringe inbouwdiepte is één van de vele voordelen van 

Global Fires. ‘Door het driezijdige vuurbeeld zijn de prachtige 

vlammen zelfs vanuit de keuken te bewonderen’, zegt Maaike. 

‘De haard neemt een mooie prominente plaats in onze 

woonkamer in, maar belemmert de doorgang naar de keuken 

niet’. Tevens is het plaatsen van de haard erg eenvoudig.  

Tijdens het plaatsen wordt de afvoer door een simpel gat in  

het platte dak gerealiseerd. Het stylingadvies heeft Maaike  

veel inspiratie gegeven om de benedenverdieping op zijn 

mooist in te richten. 

De haard

Binnenafwerking

Zwart

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Ceraglass

Stenen 
(wit)
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Eenvoudige aansluiting
op een bestaand kanaal

De smaken van Danny en Jochem 

liggen niet bepaald in elkaars 

verlengde. Het uitgebalanceerde 

samenspel van kleuren in het 

interieuradvies heeft desondanks een 

eindresultaat opgeleverd waar beide 

heren heel tevreden over zijn. De vele 

tinten blauw geven de unieke woning 

een industriële, moderne uitstraling.  

Huidige situatie
Een volledig gerenoveerde bovenwoning 

in Rotterdam vormt de thuishaven van 

Jochem en Danny. In basis een perfecte 

woning, die dateert uit het begin van de 

20e eeuw. De mooie ruimtes worden 

gesierd door allerlei eigenzinnige 

meubeltjes en accessoires die echter niet 

op elkaar zijn afgestemd. Beide heren 

hebben een totaal verschillende smaak. 

Het resultaat van deze verschillende 

stijlen is een sfeerloze inrichting zonder 

karakter. Voor Jochem en Danny is het 

hoog tijd voor een interieuradvies!
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De haard

Het advies
 

De smaken van beide heren zijn versmolten tot 

één fraai interieuradvies. De kleur expression 

blue zorgt voor eenheid in het interieur, maar 

geeft tegelijkertijd een eigentijds karakter 

aan zowel de woon-, eet- als bijkamer. 

Jochem en Danny wilden maar al te graag 

een mooie gashaard. ‘Die heeft vroeger ook 

in de woning gezeten, vertelt Danny’. ‘Kijk het 

schoorsteenkanaal zit er nog steeds. Er stond 

zo’n ouderwetse moederhaard voor die heel 

veel ruimte in beslag nam’. Deze unieke kans 

laat de styliste natuurlijk niet liggen.

Eenvoudige aansluiting
op een bestaand kanaal

Een prachtige Global 90 CF staat centraal in het advies. 

Door de geringe inbouwdiepte kon deze gashaard eenvoudig  

op het bestaande kanaal worden aangesloten. Een simpele 

maar doordachte oplossing, waar Global Fires om bekend staat.  

‘De woonkamer is nu helemaal af!’, aldus een opgetogen 

Jochem. Het brede vuurzicht sprak beide heren erg aan.  

Vooral omdat dit niet ten koste is gegaan van de ruimte.

Global 90 CF

Binnenafwerking

Zwart

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Stenen 
(wit)

Ceraglass
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inspiratie

Optimaal genieten in
een ambiance van  rust

Een warme en knusse sfeer is wat 

Sharon graag wil creëren in haar huis. 

Een woonkamer waar ze samen met 

haar gezin tot rust kan komen, is dan 

ook één van haar grootste wensen. 

Een heerlijke bank om te relaxen en 

aangenaam te genieten van een 

mooie Global Fires haard. Met het 

interieuradvies komt Sharon een grote 

stap dichterbij een sfeervol maar toch 

kindvriendelijk interieur. 

Huidige situatie
Sharon heeft een voorliefde voor de kleur 

turquoise. Deze kleur is dan ook duidelijk 

aanwezig in haar interieur. De bestaande 

houtkachel is aan vervanging toe en wordt 

weinig gebruikt. Voor al het speelgoed 

van haar drie kinderen is er onvoldoende 

opbergruimte. Daardoor is de woonkamer 

weliswaar kindvriendelijk, maar alles 

behalve rustgevend. Tijd om deze balans 

weer te herstellen. De twee karakteristieke 

hoge ramen met lage vensterbanken 

zorgen voor een prachtige lichtinval.  

Deze eyecatchers moeten in  

het advies weer tot hun  

recht komen!
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een ambiance van  rust
De haard

Global 55XT CF

Het advies
 

De bewerkelijke oude houtkachel wordt 

vervangen door de Global 55XT CF. Deze 

praktische gashaard wordt ingebouwd in de 

bestaande schouw, die wordt gestuukt en 

turquoise wordt gesaust. Het witte sierkader 

om de haard geeft nog een extra accent aan 

het strakke geheel. Door links van de haard 

een kastenwand en rechts een speelplek 

voor de kinderen te realiseren, wordt de 

ruimte optimaal benut. Op de hoekbank met 

twee hockers waarvan er één als salontafel 

dient, kan het hele gezin tot rust komen. Alle 

elementen in de woonkamer worden met elkaar 

verbonden door een warm vloerkleed. Precies 

wat het huis van Sharon nodig heeft! De lichte 

vouwgordijnen maken het plaatje compleet. 

De Global 55XT CF is een uitermate geschikte haard 

voor de situatie van Sharon. Het is een toestel dat op het 

bestaande kanaal kan worden aangesloten.

Het plaatsen van deze haard kan op twee verschillende 

manieren, met of zonder sierschouw. Door de minimale lijsten 

en het hoge glasraam van de Global 55XT CF is er een volledig 

zicht op het vuur. Met de afstandsbediening kan de haard vanaf 

de bank worden geregeld. Optimaal genieten dus! 

Binnenafwerking

Zwart

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Classic 
steen

Ceraglass
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inspiratie

Compacte ruimte
optimaal benut

Het advies
 

In het advies wordt de Global Beau CF op het bestaande 

rookkanaal aangesloten en geplaatst in een schouw.  

Zo wordt de ruimte optimaal benut. Door de geringe diepte 

van deze vrijstaande gashaard is dit eenvoudig te realiseren. 

Het tv-meubel en de werkbank worden gecombineerd in 

één meubel. Hierdoor ontstaan meer opbergmogelijkheden 

en wordt ruimte voor een zitbank gecreëerd, zodat Mario en 

Tineke lekker tv kunnen kijken of van hun haardvuur kunnen 

genieten. De kleuren beige, wit en crème uit het advies  

vinden we ook terug in de binnenafwerking van de haard.

Beige, wit en crème zijn kleuren die 

Mario en Tineke erg aanspreken.  

Het interieur mag best opvallen,  

maar dan wel op hun geheel eigen 

wijze. Zo moet het gebruik van 

donkere kleuren worden voorkomen. 

Dat sluit namelijk niet aan bij de 

landelijke stijl waar zij erg van houden.  

Hun toekomstdroom is een huis met 

veel licht en mooie opbergruimtes.

Huidige situatie
Mario en Tineke vormen samen met hun 

dochter van 10 en de Duitse Dog een 

hecht gezin (dat graag de warme plekken 

in huis opzoekt). De voorkeur voor lichte 

kleuren en landelijke elementen zien we 

overal terug in hun interieur. Hun woning 

beschikt over een bestaand rookkanaal, 

waar Mario en Tineke op dit moment 

echter geen gebruik van maken.  

Het bestaande kanaal biedt 

een uitgelezen mogelijkheid tot 

het plaatsen van een haard. 

Een kans, die ze niet willen 

laten liggen!
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De haard
De eigentijdse vrijstaande gashaard Global Beau CF 

is uitermate geschikt voor plaatsing in een bestaande 

schouw of op een bestaand rookkanaal. De buitenkant 

van deze haard is in zwart of ivoor emaille.

Opvallend is het lage vermogen dat deze haard ook passend 

maakt voor de kleinere woonkamers of huizen, die goed tot zeer 

goed geïsoleerd zijn. Klein, compact en een sfeervol haardvuur 

zijn de belangrijkste kenmerken van de Global Beau CF.

Global Beau CF

Binnenafwerking

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Ceraglass
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inspiratie

Van hout...naar het gemak van gas
Linda houdt van een landelijk 

maar modern interieur. Deze twee 

contrastrijke stijlen zijn niet zomaar 

te combineren. Het gebruik van 

sfeervolle en natuurlijke materialen in 

het interieuradvies zorgen voor een 

strakke en warme uitstraling in de 

woonkamer.

Huidige situatie
Linda en haar man wonen al 12 jaar 

in een hoekwoning in Tilburg. In de 

woonkamer van deze jaren ’60-woning is 

een houtkachel met ombouw en schouw 

aanwezig. Linda wil deze houtkachel 

graag vervangen door een gashaard. 

‘Een houtkachel vraagt nogal wat 

voorbereiding. Ik heb genoeg van het 

verzamelen van hout, de geurtjes en de 

rook en kies bewust voor het gemak van 

gas’, aldus Linda. ‘Sfeervol vuur mag nu 

eenmaal niet ontbreken in de woonkamer’. 

Van het grote aquarium wordt afscheid 

genomen. Hierdoor kan de bank, die 

nu naast de houtkachel staat, worden 

verplaatst naar de overkant en krijgt  

Linda een mooi zicht op het vuur.

18



Scan de QR-code 

voor een levendig 

vlambeeld

naar het gemak van gas
De haard
Centraal in het advies staat de compacte  

Global 60XT BF inbouwhaard.

Deze gashaard is qua afmeting zeer geschikt voor deze  

smalle woonkamer. Bovendien kan de Global 60XT BF  

worden geplaatst in de opening van de huidige schouw.  

‘Ik ben blij dat deze slimme oplossing van Global Fires  

veel sloopwerk voorkomt’, zegt Linda. ‘De strakke inbouw  

in een witte kast maakt onze woonkamer 

gelijk veel moderner en geeft de 

juiste sfeer’. Het stylingadvies maakt 

de woonkamer van Linda een stuk 

ruimtelijker. ‘Binnenkort hoop ik vanaf 

mijn bank te kunnen genieten van 

het sfeervolle vlambeeld’, aldus een 

opgetogen Linda.

Global 60XT BF

Het advies
 

In het prachtige interieuradvies heeft de stenen muur plaats gemaakt voor een gestuukte 

wand. Deze wand heeft een warme grijze kleur gekregen. Door de verfijnde combinatie van 

kleuren komt de nieuwe, fraai ingebouwde gashaard goed tot zijn recht. Aan de rechterkant 

naast de haard loopt het meubel door als tv-kast en aan de linkerkant gaat het meubel over 

in een zitbank. Hierdoor ontstaat een mooie ruimte voor de eethoek. Een groot rechthoekig 

tapijt verbindt de eethoek met de woonkamer.

Binnenafwerking

Zwart

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Ceraglass

Stenen 
(wit)
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Panoramisch vuurzicht, 
aantrekkelijk geprijsd

Rust is een belangrijk begrip voor  

Esther. Ze wil heerlijk kunnen relaxen  

in haar eigen woning. Het nieuwe 

interieur moet dan ook voldoen aan 

deze wens. De voorzethaard in de 

woonkamer maakt het geheel wat 

rommelig en wordt in het advies dan 

ook vervangen door een moderne  

haard van Global Fires.

Huidige situatie
Esther is een alleenstaande vrouw die al  

14 jaar in haar huis woont. Het is een woning 

met grote, hoge ramen. Deze ramen zorgen 

overdag voor een mooie lichtinval.  

Esther houdt van haar rust en dat is ook 

duidelijk terug te zien in haar interieur.  

Zij heeft een aantal plaatsen gecreëerd  

waar zij heerlijk kan genieten. Zo zit Esther 

bijvoorbeeld graag in de schommelstoel  

of aan de piano. Deze mogen dan ook niet  

ontbreken in het interieuradvies.

inspiratie20



Het advies
 

In het interieuradvies staat de Global 100 

Corner BF centraal. Deze haard wordt 

ingebouwd in een moderne ombouw, die  

ook dient als boekenkast en tv-meubel.  

Deze combinatie zorgt voor balans in Esther’s 

woonkamer. Een balans, die nog wordt 

versterkt door de sfeervolle, warme kleur op 

de muur. Het vloerkleed vormt de verbindende 

schakel tussen de oude en nieuwe meubels. 

De schommelstoel en de piano komen in het 

nieuwe interieur veel beter tot hun recht.

De haard
Kenmerkend voor de Global 100 Corner BF zijn de 

onbeperkte inbouwmogelijkheden. 

De bediening van de haard gaat met de bijgeleverde 

afstandbediening. Met een druk op de knop kan je optimaal 

genieten van sfeervolle vlammen in combinatie met een breed 

panoramisch vuurzicht. Genieten is nog nooit zo makkelijk 

geweest! Bovendien biedt de Global 100 Corner BF een hoog 

rendement tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Global 100 Corner BF

Binnenafwerking

Zwart

Branderbed

Ceraglass

Glas
(antraciet)

Houtset 
(bruin)

Stenen 
(wit)
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inspiratie

Minimalisme en 
gezelligheid gaan  prima samen

Julie houdt van een Scandinavische 

stijl in haar interieur. De combinatie 

van veel wit en natuurlijke elementen 

spreekt haar erg aan. Zo’n omgeving 

straalt rust uit en dat wil Julie graag. 

Maar ondanks dit minimalistische  

vertrekpunt moet de woonkamer wel 

gezellig zijn. Enig advies kan Julie 

daarom wel gebruiken. PINTA zette  

de eerste stap op weg naar een  

vernieuwd interieur.

Huidige situatie
De lichtinval in de ruime woning van  

Julie is erg mooi. Ze woont er samen 

met haar man, twee kinderen en een 

kat. In de woonkamer heeft ooit al eens 

een haard gestaan. Het nog aanwezige 

rookkanaal leent zich uitstekend voor 

een nieuwe, sfeervolle gashaard. Ook van 

de twee fraaie nissen aan weerszijden 

van dit rookkanaal maken we 

optimaal gebruik in het advies. 

Julie heeft nog één specifieke 

wens en dat is een deursysteem 

op rail. Ook hiermee houden we 

vanzelfsprekend rekening.
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Binnenafwerking

NaturelZwart

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Classic 
steen

Ceraglass

gezelligheid gaan  prima samen
De haard
Strak ingebouwd of met een mooie schouw, de Global 

70XT BF is bij uitstek geschikt voor plaatsing in een 

bestaande schouw. Eenvoudig en snel.  

Dankzij het minimale lijstwerk is er een volledig zicht op het 

vuur. Door de opties in uitvoering bepaalt u helemaal zelf of  

u een moderne of meer klassieke uitstraling wilt. 

Global 70XT BF

Het advies
 

De Global 70XT BF staat centraal in het advies en 

wordt mooi weggewerkt in de bestaande schouw. 

Voor de nissen worden robuuste eikenhouten deuren 

geplaatst. Deze deuren zijn inschuifbaar waardoor 

links een leuke speel-werkplek wordt gecreëerd en 

rechts een meubel voor de televisie ontstaat. Zo blijft 

de televisie mooi uit het zicht als er niet naar gekeken 

wordt en slingert het speelgoed niet overal door de 

kamer. Grijstinten en eikenhout laten zich uitstekend 

combineren in de sobere, authentieke Scandinavische 

stijl. De uitnodigende grijze loungebank in het 

zitgedeelte past dan ook prima in het interieur.  

Met de eikenhouten deur aan een schuifrail gaat een 

ultieme wens van Julie in vervulling.

23



inspiratie

Onbegrensde
inbouwmogelijkheden

De wens van Carolien is om rust, 

warmte en gezelligheid in het interieur 

te creëren. Dit zou ze graag terugzien 

in een stoer, modern en landelijk 

huis. Natuurlijk is voor een gezin 

met twee kinderen de opbergruimte 

erg belangrijk. PINTA heeft hier een 

prachtige oplossing voor bedacht.

Huidige situatie
Carolien woont samen met haar man, 

twee kinderen (16 en 18 jaar oud) en een 

hond in een vrijstaande woning. Ondanks 

het ontbreken van een schoorsteen, wil 

Carolien dolgraag de sfeer en warmte 

van een gashaard in haar woonkamer. 

PowerVent® van Global Fires maakt dit 

voor Carolien en haar gezin mogelijk. 

”Tevens wil ik graag een mooie opstelling 

waarin ik veel van mijn spullen kan 

opbergen. Want momenteel is  

het erg snel rommelig in de  

woonkamer”, aldus  

Carolien.
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Het advies
 

In het interieuradvies staat de Global 120 BF centraal. 

Deze 120 centimeter brede gashaard is volledig 

geïntegreerd in een mooie kastenwand, waarin ook de 

televisie is verwerkt. Deze combinatie van haard en 

televisie is een echte eyecatcher in het interieur!  

De Global 120 BF wordt ingebouwd in wit marmer 

dat op fraaie wijze wordt gecombineerd met wit 

geschilderd hout. Het geheel steekt mooi af tegen 

de rode stenen muur. Moderne kuipstoeltjes met een 

stalen frame zorgen voor een eigentijdse sfeer.

De haard
De gashaarden van Global Fires zijn aantrekkelijk geprijsd 

en eenvoudig te plaatsen, zelfs zonder schoorsteen.

Kiezen voor een Global Fires haard geeft je budgettaire ruimte 

zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat. Door te kiezen 

voor een aantrekkelijk geprijsde Global Fires haard, blijft er 

budget over voor de ombouw van de haard. In het geval van 

Carolien wordt dit budget gebruikt om een kastenwand te 

realiseren. Zo biedt de opstelling naast sfeer en warmte ook  

de nodige rust en ruimte in de woonkamer.

Global 120 BF
Binnenafwerking

Glas
(antraciet)

Zwart

Branderbed

Houtset 
(bruin)

Ceraglass

Stenen 
(wit)
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Plaats je haardwaar je maar wilt!
Met het nieuwe PowerVent® systeem van Global Fires kun je nu bijna overal een prachtige gashaard plaatsen. Het is nu veel gemakkelijker om een afvoer 

te plaatsen door de afvoerkanalen met geringe diameter en een lengte van wel 60 meter. Je kunt horizontaal, verticaal of via allerlei bochten naar de 

buitenlucht. Je kunt zelfs via de kruipruimte gaan. Door deze flexibele mogelijkheden kun je nu bijna in elke woning of bijvoorbeeld locaties zoals een 

restaurant of hotel, een prachtige gashaard plaatsen.

De voordelen van PowerVent®

•   Ideale oplossing voor tussenwoningen, appartementen of andere 

situaties waar het voorheen niet mogelijk was een haard te plaatsen.

•  De haard kan ook midden in de ruimte staan en de afvoer bijvoorbeeld  

via de kruipruimte.

•  Afvoer kan 60 meter in alle richtingen (een bocht telt voor 2 meter).

•  Kleine kanaaldiameter van maar Ø 10 cm is gemakkelijker weg te werken.

• Geen lawaai van een ventilator.

Alle Global Fires haarden met gesloten verbranding (BF modellen) zijn 

geschikt voor PowerVent®.

tneVrewoP ®

tneVrewoP ®

➊ Veel bochten mogelijk   
➋ Tot wel 60 meter in alle richtingen   
➌ Via kruipruimte

➌

➋

➊ 

PowerVent® systeem
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Wil jij een persoonlijk 3D advies met een open haard?

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

  ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES . ACTIE GLOBAL FIRES

www.persoonlijkinterieuradvies.nl

* Vul bij je adviesaanvraag onder opmerkingen ‘Actie Global Fires’ in.

Deze actie is geldig tot 2 maanden na uitgifte.

PINTA tekent je nieuwe woonkamer in jouw eigen stijl voor 250 euro.* Normaal 349 euro.

Voor een optimale beleving van jouw nieuwe droomthuis ga je naar PINTA.



www.facebook.com/globalfires

Global Fires Nederland

Global Fires/DRU Inspiration Centre

Global Fires is een handelsnaam van DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Nederland 
T. +31 (0)26 319 5 319
F. +31 (0)26 319 5 348
www.globalfires.nl

Nederland
Ratio 8
6921 RW Duiven

Global Fires Belgium

Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium 
T. +32 (0)3 450 7000
F. +32 (0)3 450 7009
www.globalfires.be

A
rt

. 9
9

33
6

7 
 | 

 2
0

17
-0

2
 

Wijzigingen voorbehouden.

De kleuren in dit magazine kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.

To make youfeel at home


