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// New Forest 870

// New Forest 2400

// New Forest 1200

// New Forest 1600

// ONS ASSORTIMENT

De New Forest haarden zijn om te bouwen naar hoek en driezijdig middels bijgeleverde panelen.

#mijnbritishfires
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//         Brockenhurst MDF meubel 
   marmerlook zwart 

// Brockenhurst MDF meubel 
   marmerlook wit 

// Ashurst

// Winchester MDF meubel 
   marmerlook zwart 

// Winchester MDF meubel 
   marmerlook wit

// Bramshaw

Met driezijdig zicht.

#mijnbritishfires

Bovenstaande meubels (Brockenhurst en Winchester) zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met New Forest 870.



// New forest view

// Slide view

// Diamond view

// OPTIES INBOUWHAARDEN STANDAARD UITVOERING

#mijnbritishfires

Bovenstaande opties worden standaard meegeleverd

 



 

Optionele afvoerpijp

Optionele afvoerpijp

Houtopslag

Houtstammenset

Sokkel

Wandmodel

Gloeiend branderbed

// OPTIES VRIJSTAANDE HAARDEN

// BRAMSHAW

// ASHURST // ASHURST EN BRAMSHAW

#mijnbritishfires

Grijs marmer

Wit marmer

// MEUBELS



 

// UPGRADE YOUR FIRE WITH OUR DELUXE LOGS

Upgrade je haard en creëer de ultieme ervaring 
met Deluxe Real Logs. Elke Deluxe Real Log is uniek 
en ambachtelijk gemaakt met behulp van echte 
stammen die in de natuur worden gevonden. Ze 
verbeteren echt een al prominent statement-stuk 
en zullen iedereen verrassen, vooral als je ze vertelt 
dat het echte houtstammen zijn.
 
Het ontwikkelingsproces van de Deluxe Real Logs 
neemt maar liefst 48 uur in beslag. Het begint met 
het selecteren van houtstammen, takken en twijgen 
van verschillende afmetingen om een   natuurlijke 
houtlay-out te creëren. Vervolgens geplaatst op 
een bosbodem bestaande uit schors, twijgen en 
houtresten. Een harsmengsel wordt vervolgens 
aan de basis toegevoegd en in een oven 48 uur 
uitgehard om de houtblokken permanent te fixeren.

#mijnbritishfires

De Deluxe Real Log is verkrijgbaar met de volgende 
modellen:  
• New Forest 870
• New Forest 1200
• New Forest 1600
• Brockenhurst en Winchester

*Momenteel niet beschikbaar bij de New Forest 
2400

Alle Deluxe logs zijn vervaardigd met natuurlijke 
producten en daarom kunnen er verschillen 
optreden. We streven er altijd naar om voor elk 
brandstofbed dezelfde lay-out na te bootsen, 
maar we willen je er op attenderen dat de aard 
van de gebruikte producten een afwijking kan 
hebben in de fijnere details. 



 

// 48 HOUR PROCESS

// MET DE HAND GEMAAKT

// GESCHROEID EN VERKOOLD

// ECHTE HOUTSTAMMEN

// 3D ZICHT

Elke Deluxe stam is individueel uniek. Elke stam is 
met de hand gemaakt van echte houtstammen, 
hierdoor kunnen wij een ongeëvenaard realistisch 
brandstofbed creëren. De stammen worden op 
hun plaats vast gezet op een bed van schors, 
twijgen en boomstamresten om een natuurlijke 
omgeving uit te stralen.
 

Om de houtstammen een authentieke uitstraling 
te geven wordt elke stam met de hand geschroe-
id en verkoold. Deze kleine toegevoegde details 
helpen de houtstammen tot leven te brengen en 
geven de gehele uitstraling de ultieme houtvuurk-
enmerken die u zou verwachten. 

Wat is een betere manier om een brandend vuur 
te demonstreren dan door echte houtstammen 
te gebruiken? De natuurlijke details van de stam-
men creëren een authentieke look en feel die de 
algehele interactie tussen het brandstofbed en 
vlammenspel versterkt. 

De combinatie van de echte gespleten houtblok-
ken en het reflecterende vlameffect achter het 
glas zorgt voor een prachtig 3D-effect van vlam-
men die tussen de houtstammen dansen. Dit is 
iets om je echt te verbazen.

#mijnbritishfires



//  HEB DE CONTROLE OVER UW INBOUWHAARD

Benedenverlichting
Kies ervoor om de zorgvuldig geplaatste spotjes aan te 
hebben en elk detail van het vuur te zien. Zet ze uit en u zult 
zien hoe ontspannend het vlammenspel werkelijk kan zijn.

Vlam controle
Kies uit vier instellingen om de helderheid van de vlam aan 
te passen aan uw stemming. Kijk hoe de vlammen van 
helderheid en hoogte veranderen..

Brandstofbed kleurverandering
Laat de drie kleuren doorlopen die elk een unieke stijl geven. 
Kun je niet kiezen.. de instelling zal alle kleuren voor je 
doorlopen.

Detectie van open vensters
Bij een plotselinge temperatuurdaling van 5°C of meer 
binnen een periode van tien minuten schakelt het 
verwarmingselement automatisch uit om energie te 
besparen. Kijk uit naar het OP teken op het digitale display 
om aan te geven dat dit geactiveerd is. De verwarming wordt 
weer ingeschakeld zodra de temperatuur in de kamer stijgt 
of als u ervoor kiest de verwarming handmatig weer in te 
schakelen.

Al onze elektrische inbouwhaarden en vrijstaande haarden zijn uitgerust met een afstandsbediening die 
een brug slaat tussen u en de vele functies. Elke knop toont een pictogram dat de functie ervan aanduidt, 
zodat u gemakkelijk elke instelling kunt wijzigen.

Dagelijkse en wekelijkse timer
Stel de haard in om u te voorzien van warmte op elke 
dag van de week. De programmeerbare kalender voor 
zeven dagen onthoudt uw instellingen en activeert de 
thermostatische kachel elke dag en elke week, voor wanneer 
u het New Forest vuur het hardst nodig hebt.

Timer boost
Een reeks instellingen tussen één en negen uur kan worden 
geselecteerd om de verwarming voor een gewenste 
tijdsduur te laten branden.

*

Thermostatische verwarming
Het Air Curtain Technology®-verwarmingssysteem wordt 
thermostatisch geregeld met de afstandsbediening die 
de huidige instelling op het LCD scherm weergeeft. Kies 
een temperatuur tussen 17° en 27°C en de haard zal het 
werk doen om de kamer tot de gewenste temperatuur te 
verwarmen.

New Forest modellen:        870, 1200, 1600, 2400         
Suite modellen:                  Brockenhurst, Winchester

#mijnbritishfires

 



New Forest modellen:        870, 1200, 1600, 2400         
Suite modellen:                  Brockenhurst, Winchester

 

#mijnbritishfires

Met een eenvoudige druk op de knop kunt u de temperatuur, het vlameffect, 
het brandstofbedeffect en nog veel meer instellen. Dezelfde bedieningsopties 
zijn ook toegankelijk achter de deur van beide toestellen.

// HEB DE CONTROLE  OVER UW VRIJSTAANDE HAARD

Vlam controle
Kies uit de vier instellingen om de helderheid van de vlam aan te passen aan uw 
stemming. Kijk hoe de vlammen van helderheid en hoogte veranderen aan de 
achterzijde. 

Dagelijkse en wekelijkse timer
Stel de haard in om u te voorzien van warmte op elke dag van de week. De 
programmeerbare kalender voor zeven dagen onthoudt uw instellingen en activeert 
de thermostatische kachel elke dag en elke week, voor wanneer u het New Forest 
vuur het hardst nodig hebt.

Thermostatische verwarming
Het verwarmingssysteem wordt thermostatisch geregeld met de 
afstandsbediening en geeft de instelling in de haard weer. Kies een temperatuur 
tussen 17°C en 27°C en de haard zal het werk doen om de kamer effectief op te 
warmen tot de gewenste temperatuur bereikt is.

#mijnbritishfires



// PRODUCTAFMETINGEN
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// New Forest 2400

// New Forest 1600

A 1576mm

A 1276mmA 845mm

A 2352mm

F 300mm

F 300mmF 300mm

F 300mm

B 311mm

B 311mmB 311mm

B 311mm

G 55.5mm

G 55.5mmG 55.5mm

G 55.5mm

C 1600mm

C 1200mmC 870mm

C 2375mm

H 67mm

H 67mmH 67mm

H 67mm

D 563mm

D 563mmD 463mm

D 563mm

I 83.5mm

I 83.5mmI 83.5mm

I 83.5mm

E 424mm

E 424mmE 329mm

E 424mm
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Neem contact op met uw lokale British Fires dealer voor installatie. 

// Brockenhurst

// Bramshaw

// Winchester

// Ashurst

// Afvoerpijp
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A 400mm A 420mm
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F 310mm

F 140mmF 100mm

B 788mm B 951mm
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C 1013mm
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D 312mm

D 611mmD 536mm I 317.5mmI 317.5mm

J 72.5mmJ 72.5mm

E 225mm

E 331mmE 331mm
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// KENMERKEN INBOUWHAARDEN

// KENMERKEN BRAMSHAW

// KENMERKEN ASHURST

Award-winnende LED technologie     

Nieuwste ACT technolgie    

Minimale inbouwdiepte    

Onzichtbaar verwarmingselement    

Vermogen 1500 Watt    

Installatie front, hoek en driezijdig    

Drie opties voor de decoratie van het branderbed (inclusief)

Regelbare verlichting en vlameffecten    

Dagelijkse en wekelijkse timerfunctie    

Optionele upgrade: Deluxe logs    

Zijruit 240 mm diep     

3D en 4D techniek    

Driezijdig zicht    

Leverbaar in 3 varianten zie pagina opties   

Regelbaar vlammenspel en gloeibedverlichting  

Openslaande deur    

Materiaal van hoogwaardig staal    

Optionele afvoerpijp    

2-traps thermostatisch verwarmingsvermogen  
1500/2000 Watt    

3D en 4D techniek    

Strak ontwerp    

Regelbaar vlammenspel en gloeibedverlichting  

Openslaande deur    

Materiaal van hoogwaardig staal    

Optionele afvoerpijp    

2-traps thermostatisch verwarmingsvermogen 
1500/2000 Watt                                                                  

#mijnbritishfires



Award-winnende LED technologie     

Nieuwste ACT technolgie    

Minimale inbouwdiepte    

Onzichtbaar verwarmingselement    

Vermogen 1500 Watt    

Installatie front, hoek en driezijdig    

Drie opties voor de decoratie van het branderbed (inclusief)

Regelbare verlichting en vlameffecten    

Dagelijkse en wekelijkse timerfunctie    

Optionele upgrade: Deluxe logs    

Zijruit 240 mm diep     

#mijnbritishfires

// HOE AIR CURTAIN TECHNOLOGY WERKT

Onze Air Curtain Technology* is het proces van circulatie van koelere 
lucht naar binnen en verspreiding van verwarmde lucht terug in de 
kamer via ons systeem met dubbele uitlaten, dat discreet boven het 
glas is geplaatst, waardoor een efficiënt verwarmde ruimte ontstaat.

#mijnbritishfires

De kamerlucht wordt 
via de bovenste uitlaat 
aangezogen (zie foto 
hierboven)

De onderste uitlaat verspreid 
middels twee trechters de 
warme lucht de gehele ruimte 
in, waardoor een efficiëntie 
warmte verspreiding wordt 
gecreëerd 

Twee-weg spiegelend 
achter glas

Onopvallende 
verwarmingsuitlaat

Minimale glasuitsparing



#mijnbritishfires

// PRIJZEN ELEKTRISCHE INBOUWHAARDEN
 
New Forest 870          €2695

New Forest 1200          €3095

New Forest 1600          €3495

New Forest 2400          €5495

// PRIJZEN ELEKTRISCHE INBOUWHAARDEN DELUXE SET

New Forest 870          €3095

New Forest 1200          €3565

New Forest 1600          €3995

* De New Forest 2400 is niet leverbaar met de Deluxe set.

// PRIJZEN VRIJSTAANDE ELEKTRISCHE HAARDEN

Ashurst           €2145

Bramshaw wandmodel         €2045 

Bramshaw met houtopslagmodule        €2195

Bramshaw uitgevoerd op sokkel        €2195

Optionele afvoerpijp          €175

// PRIJZEN COMPLETE MEUBELS

New Forest 870 uitgevoerd met Winchester MDF meubel marmerlook wit  €3790

New Forest 870 uitgevoerd met Winchester MDF meubel marmerlook zwart  €3790

New Forest 870 uitgevoerd met Brockenhurst MDF meubel marmerlook wit €3675

New Forest 870 uitgevoerd met Brockenhurst MDF meubel marmerlook zwart €3675

* Meerprijs deluxe set  €400

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW. Met uitgave van deze prijslijst komen alle voorgaande prijzen te vervallen. Prijswijzigingen, 
typ en drukfouten voorbehouden.



  // CONTACT   // GARANTIE

info@easyhaarden.nl

www.easyhaarden.nl

Easyhaarden
Haselcamp 3
6631 BV 
Horssen
Let op dit is geen bezoekadres

+31487782540

#mijnbritishfires

3 jaar garantie - Bij Easyhaarden zijn we trots op kwaliteit 
en prestatie, zozeer zelfs dat op elk elektrisch product van 
British Fires een garantie van 3 jaar van toepassing is bij 
aankoop. 

Volledige garantie voorwaarden zijn beschikbaar om te 
bekijken op www.easyhaarden.nl of via uw dealer.

Alle apparaten moeten in een goed geventileerde ruimte 
worden geïnstalleerd in overeenstemming met de 
installatie instructies van de fabrikant en de geldende 
regels. Deze brochure is slechts een leidraad en is niet 
bedoeld ter vervanging van de installatiehandleiding, die 
meer gedetailleerde informatie bevat. ®

Wij zijn Easyhaarden, leverancier van British Fires op de Nederlandse Markt. 
Compromisloze kwaliteit. Het ontwerp en de ontwikkeling drijft ons om een uitzonderlijk 
product te leveren. Ons doel is eenvoudig, u helpen om een mooie en levendige omgeving 
te creëren waarvan u kunt genieten. De mogelijkheden met onze sfeerhaarden zijn 
eindeloos. Service, kwaliteit en vertrouwen zijn de kenmerken van ons bedrijf. Wij denken 
met u mee in oplossingen en ideëen. 

YOU WON'T BELIEVE IT'S ELECTRIC!

Gebruik jouw #mijnbritishfire op social media.



www.easyhaarden.nl


