
Uw haard op maat!

Buntfires



Kees van de Bunt is al vanaf ’97 actief in de haardenbranche. Na ervaring bij een haarden

fabriek te hebben opgedaan, is hij in 2000 zelf gestart met een haardenzaak. Vanaf dat 

moment ligt de focus op het leveren van klantspecifieke oplossingen op het gebied van 

haarden. Er bleek in de markt behoefte aan haarden op maat. De consument was duidelijk op 

zoek naar inzethaarden zonder hak en breekwerk. Vanaf 2009 ontwikkelt Buntfires een serie 

kwalitatieve inzethaarden met de mogelijkheid deze als maatwerkvariant te produceren. 

De haardenspecialist uit het midden van het land staat niet stil. Begin 2014 introduceert 

Buntfires onder andere de ‘Flores’. Gevolgd door de ‘Julius’begin 2015,  lijnen van vrijstaande 

uitvoeringen als reactie op de groeiende vraag vanuit de klant. Onze vrijstaande kachels zijn  

nononsense kachels; hightech en zelfsturend, robuust én afgewerkt met details. Met een 

mooie laslijn en handgrepen als uiting van pure ambacht. Voor liefhebbers, die graag hout 

stoken, maar tegelijkertijd een product willen dat vakmanschap uitademt. Waar passie in het 

product wordt gelegd. Een verwarmer, die synoniem staat aan sfeer en beleving. En waar de 

allernieuwste verbrandingstechnieken zijn toegepast. 

Buntfires biedt vandaag de dag fronthaarden, maatwerkhaarden in hoekvariant en de 

serie vrijstaande kachels op hout en de Flores nu ook op gas. Elke kachel van Buntfires is 

klant specifiek gebouwd. In plaats van massaproductie uit het buitenland vervaardigt Buntfires 

een ambachtelijk, traditioneel OerHollands kwaliteitsproduct in eigen huis. Qua maatvoering 

en aansluitingen is veel mogelijk. Natuurlijk voldoen de haarden en kachels aan alle moderne 

& actuele eisen op het gebied van wonen en milieu. Daarnaast is Buntfires een compact 

bedrijf met korte lijnen en een uiterst persoonlijke aanpak. 

Buntfires verzorgt álles van a tot z: van ontwerp op maat 

tot productie en een eigen servicedienst. Tenslotte, maakt 

Buntfires gebruik van een streng geselecteerd en sterk 

dealernetwerk verspreid over Nederland. Zo is er altijd wel 

een dealer van Buntfires in uw buurt!

Oprichter Buntfires

Kees van de Bunt 

Concept vol 
  sfeer en beleving



Flores 6
´Klein maar fijn´

De kleinste in de lijn vrijstaande kachels van Buntfires. Een kleine en stoere kachel, 

maar onderschat deze niet! Flores 6 heeft voldoende verwarmingscapaciteit voor de 

kleinere woning.

Technische gegevens 

Vermogen 46 Kw

Pijp diameter ø 130 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 825 mm

DxBxH: 410x460x930 mm

Voorzien van convectiemantel

Maximale lading per uur 2 kg hout



Flores 8
´Ideale verwarmer´ 

Met zijn robuuste uiterlijk brengt deze vrijstaande kachel in de ideale middenmaat 

zowel sfeer, beleving als warmte voor middelgrote woningen.

Technische gegevens

Vermogen 68 Kw

Pijp diameter ø 150 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 900 mm

DxBxH: 440x500x1020 mm

Voorzien van convectiemantel

Maximale lading per uur 2,7 kg hout



Flores 10
´Krachtpatser in verwarmen´

Een echte krachtpatser zowel in capaciteit als in uitstraling! Wij hebben het hier over 

Flores 10. Dit is een megaverwarmer in optima forma van Buntfires. Deze kachel is 

geschikt voor de grotere woningen.  

Technische gegevens

Vermogen 810 Kw

Pijp diameter ø 180 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 980 mm

DxBxH: 475x540x1100 mm

Voorzien van convectiemantel

Maximale lading per uur 3,3 kg hout



Julius 6
´De kleine verwarmer´ 

De Julius 6 heeft een ondiepe maar brede stookkamer. Hierdoor kunt u probleemloos 

houtblokken stoken van maar liefst 35 cm! 

Technische gegevens

Vermogen 46  kw

Pijp diameter ø 130 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 655 mm

DxBxH: 350x560x760 mm

Voorzien van convectiemantel

Maximale lading per uur 2 kg hout



Julius 8
´De alleskunner´ 

Met zijn brede uitstraling en zijn minimale diepte is de Julius 8 uitermate geschikt voor 

de smalle woonkamer. Door zijn brede ruit geniet u van een optimale vuurbeleving.

Technische gegevens

Vermogen 68  kw

Pijp diameter ø 150 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 700 mm

DxBxH: 380x620x820 mm

Voorzien van convectiemantel

Maximale lading per uur 2,7 kg hout



Julius 10
´Robuuste vuurbeleving´ 

De Julius 10 heeft alles wat een houtkachel kan en mag hebben! De brede kachel 

geeft een optimale vuurbeleving en de mogelijkheid om robuuste houtblokken tot 

wel 45 cm probleemloos te kunnen stoken. 

Technische gegevens

Vermogen 810  kw

Pijp diameter ø 180 mm boven of achter

Hoogte achteraansluiting: 750 mm

DxBxH: 410x680x870 mm

Voorzien van convectiemantel 

Maximale lading per uur 3,3 kg hout



Tunnelhaard
´Genieten in de hele woning´

Waar vandaag de dag de nadruk steeds meer komt te liggen op genieten van de vrije 

tijd, biedt Buntfires d.m.v. de tunnelhaarden de mogelijkheid zowel in de woonkamer 

als in de keuken te genieten van een sfeervol vuur. Onze tunnelhaarden zijn geschikt 

voor nieuwbouw en voor bestaande situaties. Wij zijn in staat de maatvoering aan te 

passen aan de wensen van onze klanten.

Technische gegevens

Vermogen op basis van maatvoering

Pijp diameter ø 150  250 mm boven

Maatvoering op basis van opgave

Voorzien van convectiemantel



Hoekinzethaard
´Uw haard op maat´ 

De hoekhaard biedt ongekende mogelijkheden voor een bestaande 

of nieuwe situatie. U heeft al een bestaande hoekopstelling? De 

kracht van Buntfires is juist om zonder vervelend hak en breekwerk 

een haard te plaatsen. De montage gebeurt in een mum van tijd! 

Deze haarden zijn volledig op maat en naar uw wensen te verkrijgen. 

Maatvoering op basis van bestaande situatie.

oude situatie



Renovatiehaard
´Van 20% naar 72%´

Buntfires biedt u de mogelijkheid om uw bestaande open haard met 

een rendement van 20% te voorzien van een inzethaard met een 

rendement van 72%. Dus u krijgt niet alleen sfeer maar u bespaart 

ook nog enorm op uw energiekosten. Maatvoering op basis van 

bestaande situatie.

oude situatie



Renovatiehaard
´Zonder breekwerk´ 

De renovatiehaard is bij uitstek geschikt voor woningen, die een be

staande open haard hebben. Buntfires is vanwege haar dosis kennis 

in staat om uw bestaande open haard in de huidige situatie volledig 

op maat te maken. Tel daarbij op de uitstraling van een sfeervolle 

en solide haard in uw woning. Al met al genoeg redenen om over te 

stappen… Maatvoering op basis van bestaande situatie.

oude situatie



Schouwmodel
´Traditioneel met hoog 
rendement´ 
Het schouw model wordt in 2 maatvoeringen geproduceerd. De 

kleine uitvoering voor schouwen tot 120 cm breed en de grote 

uitvoering voor schouwen van 120 tot 140 cm breed. 

Technische gegevens schouwmodel klein:

Vermogen 57 kw, maximale lading per uur 2,3 kg hout

Pijp diameter ø 150 mm boven 

DxBxH: 400x550x580 mm

Voorzien van convectiemantel 

Technische gegevens schouwmodel groot:

Vermogen 79 kw, maximale lading per uur 3 kg hout

Pijp diameter ø 200 mm boven 

DxBxH: 400x700x650 mm

Voorzien van convectiemantel



Flores Gas
´Stoer en strak´ 

Met de uitstraling en sfeer van een echte houtkachel presenteren wij de Flores op gas. 

Deze vrijstaande gaskachel past in bijna elke woning.

Technische gegevens

Vermogen 3,9 kw

Pijp diameter ø 100  150 boven

DxBxH: 440x500x1020 mm

Aardgas: houtset of kiezelset

Propaan: kiezelset

Gesloten verbranding

Afstandsbediening inclusief timer



U heeft al een bestaande stookopening, maar zou graag 

een haard willen plaatsen die aan de meest moderne en 

actuele woon en milieueisen voldoet. Bovendien bent 

u op zoek naar het hoogst mogelijke rendement. Een 

haard op maat, dat is wat u nodig heeft.

Na het inmeten op locatie wordt er op het bedrijfs

bureau van Buntfires een productietekening gemaakt, 

die na goedkeuring in productie wordt genomen. 

Vervaardiging en afwerking vinden plaats in onze eigen 

werkplaats. Hierdoor zijn lijnen uiterst kort en kunnen 

we werken met een zeer korte levertijd.

Buntfires haarden zijn gekeurd volgens de Europese 

normen en leveren een rendement van 72 procent, 

gecombineerd met een zeer lage stofemissie. Onze 

haarden zijn vervaardigd met een stalen stookkamer 

en convectiemantel, bekleed met hoogwaardig hitte

bestendig materiaal. Dankzij dit unieke concept bent u 

verzekerd van een zeer lange levensduur van de haard.

Buntfires maakt gebruik van een compact en kwalitatief 

uiterst sterk dealernetwerk dat verspreid is over het 

hele land. Onze dealers werken nauw samen met de 

werkplaats, waardoor de klant te allen tijde verzekerd is 

van een persoonlijke behandeling waarin alle specifieke 

wensen op maat kunnen worden uitgevoerd.

Uw haard op maat!



Uw Buntfires dealer:

Buntfires BV | Van Zuijlen van Nieveltlaan 83 | 3771 AB  Barneveld | www.buntfires.nl | Juni 2015.


