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Boley realiseert al zo’n 35 jaar hartverwarmend design, of het nu gaat  

om traditionele hout gestookte haarden of comfortabele gashaarden.  

Steeds luisterend naar de individuele wens en altijd met een  

compromisloze vormgeving.

 

Boley haarden zijn uitgevoerd met een convectiesysteem en een externe 

beluchting voor optimaal rendement. Het nieuwe en in eigen huis 

ontwikkelde gasvuur is volledig elektronisch beveiligd. De unit heeft 

vooralsnog als enige op de markt een rookterugslagbeveiliging en is 

tevens gekeurd voor huizen met een mechanische ventilatie.   

Optioneel is een zeer fraai vormgegeven afstandbediening.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan een van onze showrooms;  

een gelegenheid die wij graag aangrijpen om onze visie op interieur;  

sfeer en warmte aan u te presenteren.

vuur in zijn mooiste vorm...

fire at its most attractive...
Boley has for some 35 years been creating heartwarming designs, 

whether for traditional timber fuelled fireplaces or comfortable gas fires.

In all cases with attention for individual wishes and always with  

uncompromising design.  

Boley fireplaces are fitted with a convection system and external 

ventilation for optimum efficiency. The new gas fire that has been 

developed in-house is completely electronically protected. The unit has

a fume non-return system as only one on the market and is also 

approved for houses with mechanical ventilation. A remote control is 

available as optional extra.

We should like to invite you for a visit to one of our showrooms; an 

opportunity that we shall be happy to take to present to you our vision 

on interior, ambience and warmth.
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De 840 bestaat uit een reeks sobere inbouwhaarden die in 
verbazend veel variaties toegepast kunnen worden.  
De haard heeft een basis van 48 cm diepte en 75 cm breedte.  
De stookopening is optisch te vergroten door toepassing van 
metaal of glas. Bij houtstook is een wegschuifbaar 
vonkenscherm optioneel. De 572s (links) is voorzien van een 
metalen nis waardoor een grote hoekoplossing ontstaat.

The 840 consists of a series of simple built-in fireplaces that can 
be used in a surprising number of variations. The fireplace has a 
base with a depth of 48 cm and a width of 75 cm. 
The fire opening can be enlarged optically by using metal or 
glass. For wood-fired models a sliding spark screen is optional. 
The 572s (on the left) comes with a metal alcove, creating a large 
corner solution.

840br

572572s

Zeth interieurs en realisatie, grubbevorst Jos van Zijl Realisatie, Mijdrecht
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De 844 met een breedte van 130 cm is in deze situatie volledig 
geïntegreerd in een wandmeubel met plaats voor audio en video. 
De 841 vond zijn plaats in een slaapkamer. Door zijn breedte van 
75 cm en een hoogte van 120 cm werkt hij prachtig mee met de 
hoge verhouding van zijn omgeving. De 840brn (links) laat zien 
hoe met matzwarte vlakken de stookopening optisch verhoogd 
kan worden.

In this situation the 844 with a width of 130 cm is completely 
integrated into a wall unit with room for audio and video.  
The 841 has found its place in the bedroom. Due to its width of  
75 cm and height of 120 cm it beautifully complements the tall 
proportions of its surroundings. The 840brn (left) shows how 
matte black surfaces can optically raise the fire opening.

840brn

844
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De 860 is een typische hoekhaard, éénmaal getoond in  
een sobere versie en éénmaal in een aangeklede vorm.
De 572 (rechts) werd hier toegepast in een eigentijdse en 
robuuste schouwvorm. Het brede karakter werd verkregen  
door de stookopening te verbreden naar 120 cm.  
Standaard is deze 100 cm.

The 860 is a typical corner fireplace, shown once as a plain 
version and once in decorated form.
The 572 (right) is used here in a hearth with a modern and solid 
shape. The wide character was obtained by widening the fire 
opening to 120 cm. It is 100 cm by default.

860 840brn

860 844n
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870 572572

870
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572 870 572

572
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Model 870 laat zich als modulaire haard aanpassen aan de 
situatie. Op de foto boven werd hij half op de hoek geplaatst 
en opgenomen in een volledig wandmeubel. Op de foto onder 
wordt hij getoond met een gemetselde boezem als 3-zijdig 
vuurmeubel. Als vrijhangend object ziet u hem (rechts) staan in 
een metalen omkleding. Deze werd in een wandverf gezet voor 
een mat gestuct effect.

Model 870, a modular fireplace, can be adapted to the situation. 
In the top picture it was placed half in the corner and included 
in a complete wall unit. In the bottom picture it is shown with 
a brick chimney breast as a 3-sided fire unit. You can see it 
standing in a metal casing (right) as a freely suspended object. 
This was covered in wall paint for a matte plastered effect.

870

870870

Keukenstudio Van Boven, Den Dungen

Bulthaup by Juul, Bussum
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Met Wengé hout en gelakt staal werd de 572 aangekleed tot een 
totaaloplossing. De kap draagt het plasmascherm en het plateau 
voorziet in opslag voor de audio/video. Op de foto rechts boven 
staat de 870 als schakel tussen verschillende leefmomenten. Het 
vuur als verbindend element. Model 870 (foto onder) kreeg een 
geveldoorvoer, hierdoor blijft de kap los van het plafond.

Using Wengé wood and painted steel the 572 was decorated to 
form a complete solution. The hood supports the plasma screen 
and the platform provides room for audio/video. In the top-right 
picture the 870 can be seen as a link between different moments 
during the day. The fire acts as a connecting element. Model 870 
(picture below) was fitted with an external wall duct, as a result 
of which the hood remains separate from the ceiling.

572

572 870

870

Krijtenberg Audio, Amstelveen
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Het lijnvuur is er in de maten 
130, 190 en 250 cm.   
De modulaire uitvoering 
(1900) is 190 cm breed. Deze is 
als vrijhangende haard te 
plaatsen, maar ook als 
wandmodel. De achter- en 
zijwanden worden naar wens 
aangepast.

Linear fireplaces are available 
in the sizes 130, 190 and  
250 cm. The modular version 
(1900) is 190 cm wide. It can 
be fitted as a suspended 
fireplace, but also as a wall 
model. The rear and side walls 
can be adjusted according to 
your wishes.

1900

2600

190020 21



Enkele inbouwvariaties van de lijnvuren 2000 en 2600.
Met een inbouwdiepte van 44 cm kan deze in de wand of als 
voorzethaard geplaatst worden.
De rookgassen kunnen dankzij de noodzakelijke ventilator naar 
boven, naar achter of zelfs naar onder weggezogen worden.
Model 1900 (rechts) werd geplaatst met 2 zijwanden, waardoor 
een doorkijkhaard ontstaat. In dit wellness centre vormt hij de 
schakel tussen de lounge en de sauna en behandelruimtes.

Some built-in variations on the 2000 and 2600 linear fireplaces.
With a built-in depth of 44 cm it can be fitted in a wall or used as 
a free-standing fireplace. By fitting a special fan the smoke can 
be extracted upwards, to the rear or even downwards.
Model 1900 (right) was installed with 2 side walls, creating a see 
through fireplace. In this health spa it forms the link between 
the lounge, the sauna and the treatment rooms.

2000 1900

2600

Fila Ki, Naarden
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840br+speciaal kader
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45br

844t 844t

In dit loft (links) werd gekozen voor een monumentaal gebaar 
om de ruimte te “vormen”. De voorzijde voorziet in ruimte voor 
het beeldscherm, terwijl de achterzijde een sobere afwerking 
verkreeg. Het ontwerp rechtsboven vertoont een speciale  
oplossing tevens in hetzelfde warm gewalste staal.

In this loft (left), a monumental solution was opted for to ‘shape’ 
the room. The front provides room for the television set, while 
the rear was given a plain finish. The top right design shows a 
special solution, which also makes use of hot-rolled steel.
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De 215 laat een modernistische schouw zien in een 
monumentale verhouding. De haard geeft het gevoel van een 
klassieke “inloopschouw”. Het decorwerk is uitvoerbaar in elke 
metaallook. Hier werd antiek koper en verouderd RVS toegepast.
Het modulaire binnenwerk van de 870 ( foto linksboven) is in 
deze setting als “op de hoek” model geplaatst en is voorzien van 
een “verouderde” zinken mantel met RVS details.

The 215 has a modernistic hearth in classic proportions.  
The fireplace provokes the feeling of a classic ‘walk-in hearth’.  
The decoration is available in every metallic look. In this case 
antique copper and aged stainless steel were used.
The modular interior of the 870 (top-left picture) was installed 
as an ‘on the corner’ model and was fitted with an ‘aged’ zinc 
mantel with stainless steel details.

215

870
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870

73br

In deze ruimte (foto boven) is gekozen voor een  
ruimtescheidend vuurobject. Het a-symmetrische plateau biedt 
ruimte voor decoratie. Het plateau is gemaakt in een fineer en 
kan naar wens aangepast worden. De 73br (rechts) is voorzien 
van een glazen mantel, waardoor de transparantie in de ruimte 
behouden bleef.

In this room (picture above) a room divider was chosen.  
The asymmetrical platform provides room for decoration.  
The platform is made from veneer and can be adjusted to your 
wishes. The 73br (right) comes with a glass mantel, which retains 
the transparency in the room.
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Deze modellen tonen ronde vormen met een vrijstaand karakter. 
Door toepassing van het RVS en matzwart metaal ontstaat een 
sobere en stoere uitstraling. Zoals vrijwel alle modellen kunnen 
ook deze zowel als hout- of gashaard geleverd worden.  
Bij houtstook is een vonkendeur optioneel.

These models have round shapes with a free-standing character. 
The use of stainless steel and matte black metal creates a simple 
and powerful character. Just like almost any other model they 
are available both as wood or gas fires. 
For wood-fired models a spark screen is optional.

997

999

920

99340 41



De modellen 998 en 996 laten een alternatieve wijze zien hoe 
rookgassen afgevoerd kunnen worden. Door middel van een 
rookgasventilator wordt het mogelijk de gassen via de vloer of 
kelder naar buiten te voeren. Dit is tevens mogelijk in andere 
ontwerpen.

Models 998 and 996 show an alternative way in which to 
remove smoke. The use of a smoke fan makes it possible to lead 
the smoke outside via the floor or cellar. This is also possible in 
other designs.

Als verlengstuk van de living werd voor deze overkapping 
(foto rechts) een houtgestookte 840 gekozen. Door de haard te 
voorzien van een bbq-rooster dient deze ook als buitenkeuken. 
Uiteraard is gasstoken buiten ook een optie. 
De foto links laat een terrasbrander zien. In deze situatie werd 
een hardsteen toegepast, maar variaties in metaal en hout zijn 
ook mogelijk. De maten zijn eveneens variabel.

As an extension to the living room a wood-fired 840 was chosen 
for this cover (right picture). By adding a barbecue gridiron it can 
also serve as an outside kitchen. Outside gas-fired models are 
obviously also an option. 
The picture on the left shows a patio burner. In this situation 
bluestone was used, but variations in metal and wood are 
possible as well. The dimensions are also variable.

998

840terrasbrander op maat99642 43



246 575

Variaties in staal, natuursteen en glas. De schouwvorm van 
weleer in een eigentijdse sfeer en vorm. Elk ontwerp wordt 
klantspecifiek gerealiseerd. Alle variaties in vorm, kleur en 
materiaal zijn mogelijk teneinde de sfeer te bepalen.

Variations in steel, natural stone and glass. A historical hearth 
shape in a contemporary atmosphere and form. Each design is 
customised to meet the wishes of the customer. Any variation in 
shape, colour and material is possible to determine the 
atmosphere.

816

819824

44 45



classic 5

classic 8special

De robuuste vormen van de Classic 5 (foto linksboven) geïnte-
greerd in een wandmeubel. Door de weglopende zijwangen 
geeft de schouw ook van opzij een mooie inkijk. Haard Classic 8 
heeft een elegante lijn en eveneens een royaal vuurbeeld. 
De “special” geeft een idee van een binnenwerk op maat  
in een bestaande antieke schouw.

The solid outline of the Classic 5 (top-left picture) integrated into 
a wall unit. Due to the receding cheeks, the hearth provides a 
beautiful view from the side as well. The Classic 8 fireplace has 
elegant contours and also a large view of the fire.
The ‘special’ gives you an idea of a customised interior in an 
existing antique hearth.
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De belangrijkste aspecten van een goed 

functionerende openhaard zijn de beluchting en de 

warmte-overdracht. Het beluchtings-systeem dat 

Boley toepast, onttrekt weinig lucht aan het 

woonvertrek.  De warmte-overdracht is het dubbel-

effect van convectie en straling. Het is belangrijk om 

voor een optimale verbranding van hout een zo hoog 

mogelijke verbrandings-temperatuur te verkrijgen. De 

gietijzeren lamellen in de vuurhaard zorgen voor een 

hogere temperatuur en bevorderen de 

stralingswarmte. De laatste jaren worden steeds meer 

haarden met een gasvuur worden uitgerust. Boley 

ontwikkelde een revolutionair, elektronisch beveiligd 

gasvuur. Haarden met gasvuur, voorzien van CE-keur, 

kunnen zelfs in appartementen geplaatst worden. 

Niet alleen het vlammenspel is zeer natuurlijk, ook de  

warmte-afgifte is hoog bij een zeer schone 

verbranding.

Stralingswarmte door lamellen

In vrijwel alle Boley-haarden worden gietstalen 

lamellen geplaatst. Deze zorgen voor een extra 

warmtevaste kwaliteit van de achterwand. Daarbij 

wordt de warmte-afgifte verhoogd doordat het 

gietstaal een betere afgifte verzorgt. Doordat de 

lamellen uit rondingen opgebouwd zijn, wordt het 

stralingsoppervlak vergroot.

Stralingswarmte door haardkap

Als er een stalen mantel geplaatst wordt, dan geeft 

deze een aangename straling. Als de kap voornamelijk 

uit glas bestaat, is de straling zelfs lager omdat een 

stalen mantel altijd geïsoleerd is ter bescherming van 

het lakwerk.

Externe luchttoevoer

Alle haarden worden voorzien van een externe 

luchttoevoer. Omdat er ± 200 m3 lucht weggezogen 

wordt door het kanaal van de haard, is het van 

essentieel belang dat er verse lucht binnenkomt. 

Deze toevoer is afsluitbaar en bij gasuitvoering

altijd elektronisch beveiligd.

Convectielucht vanuit de ruimte

Om het rendement te optimaliseren, voert Boley zijn 

haard uit met een dubbelwandig convectiesysteem. 

Hierdoor stroomt koude lucht binnen in het 

haardsysteem. Deze zuurstof ontneemt, middels

warmtepanelen, de warmte en spanning van het 

binnenwerk. De  verwarmde lucht stroomt middels 

een bovenuitlaat terug in de kamer. Hierdoor komt er 

een circulatie op gang die ervoor zorgt dat de haard 

continue gekoeld wordt en de warmte evenredig door 

de kamer verdeeld wordt.

Ook in techniek vooruitstrevend
De belangrijkste aspecten van een goed 

functionerende openhaard zijn de trek, de beluchting 

en de warmte-overdracht. Het beluchtings-systeem 

dat Boley toepast, onttrekt weinig lucht aan het 

woonvertrek. De warmte-overdracht is het dubbel-

effect van convectie en straling. Het is belangrijk om 

voor een optimale verbranding van hout een zo hoog 

mogelijke verbrandings-temperatuur te verkrijgen.  

De gietijzeren lamellen in de vuurhaard zorgen voor 

een hogere temperatuur en bevorderen de 

stralingswarmte. De laatste jaren worden steeds  

meer haarden met een gasvuur uitgerust.  

Boley ontwikkelde een revolutionair, elektronisch 

beveiligd gasvuur. Haarden met gasvuur, voorzien van 

CE-keur, kunnen zelfs in appartementen en woningen, 

met mechanische ventilatie en warmteterugwin-

systeem geplaatst worden. Niet alleen het 

vlammenspel is zeer natuurlijk, ook de warmte-afgifte 

is hoog bij een zeer schone verbranding.

Stralingswarmte door lamellen

In vrijwel alle Boley-haarden worden gietstalen 

lamellen geplaatst. Deze zorgen voor een extra 

warmtevaste kwaliteit van de achterwand.  

Daarbij wordt de warmte-afgifte verhoogd doordat 

het gietstaal een betere afgifte verzorgt. Doordat de 

lamellen uit rondingen opgebouwd zijn, wordt het 

stralingsoppervlak vergroot.

Stralingswarmte door haardkap

Als er een stalen mantel geplaatst wordt, dan geeft 

deze een aangename straling. Als de kap voornamelijk 

uit glas bestaat, is de straling zelfs hoger omdat een 

stalen mantel altijd geïsoleerd is ter bescherming van 

het lakwerk.

Externe luchttoevoer

Alle haarden worden voorzien van een externe 

luchttoevoer. Omdat er ± 200 m3 lucht weggezogen 

wordt door het kanaal van de haard, is het van 

essentieel belang dat er verse lucht binnenkomt. 

Deze toevoer is afsluitbaar en bij gasuitvoering

altijd elektronisch beveiligd.

Convectielucht vanuit de ruimte

Om het rendement te optimaliseren, voert Boley zijn 

haard uit met een dubbelwandig convectiesysteem. 

Hierdoor stroomt koude lucht binnen in het 

haardsysteem. Deze zuurstof ontneemt, middels

warmtepanelen, de warmte en spanning van het 

binnenwerk. De verwarmde lucht stroomt middels 

een bovenuitlaat terug in de kamer. Hierdoor komt er 

een circulatie op gang die ervoor zorgt dat de haard 

continue gekoeld wordt en de warmte evenredig door 

de kamer verdeeld wordt.

Rookgasafvoer

De rookgassen kunnen door een kanaal naar boven 

afgevoerd worden. Bij houtgestookte haarden is dit 

het enige alternatief. Bij gasgestookte modellen is er 

meer mogelijk. Zo kunnen de gassen door het dak, 

de gevel en via de grond afgevoerd worden door 

toepassing van een rookgasventilator. De ventilator 

kan in het zicht, maar ook verzonken opgesteld 

worden. Hier zijn diverse fraaie oplossingen voor.

The most important aspects of a well-functioning 

open fireplace are draught, ventilation and heat 

transfer. The ventilation system applied by Boley 

extracts a small amount of air from the living room.  

The heat transfer is achieved by the combined effect 

of convection and radiation. To burn wood in the best 

possible manner it is important that the combustion 

temperature obtained is as high as possible. 

The cast iron fins in the fireplace increase the 

temperature and improve the radiant heat. In recent 

years an increasing number of fireplaces have been 

fitted with a gas fire. 

Boley has developed a revolutionary, electronically 

protected gas fire. Fireplaces with a CE-certified gas 

fire can even be placed in apartments and houses 

using mechanical ventilation and a heat recovery 

system. Not only does the fire look very natural, the 

heat emission is also high and the fire burns very 

cleanly.

Radiant heat due to fins

Cast steel fins are placed in almost all Boley fireplaces. 

They lend an additional heat resistant quality to the 

rear wall. At the same time the heat emission is 

increased as the cast steel provides better emission. 

The radiation surface is increased as the fins are made 

up of curves.

Radiant heat due to fireplace hood

When a steel mantel is fitted it will provide a pleasant 

radiation. If the hood consists mainly of glass the 

radiation will be even higher, as a steel mantel will 

always be insulated to protect the paintwork.

External air supply

All fireplaces are fitted with an external air supply 

system. As approximately 200 m3 of air is extracted 

through the duct of the fireplace, the supply of fresh 

air is essential. This supply can be cut off and is always 

electronically protected for gas-fired models.

Convection of air from the room

To optimise efficiency Boley includes a double-walled 

convection system in its fireplaces. This causes cold air 

to flow into the fireplace system. Via heat panels this 

oxygen removes the heat and tension from the 

interior. Via an outlet at the top the heated air flows 

back into the room. This creates a circulation which 

ensures that the fireplace is cooled continuously and 

the heat is distributed evenly throughout the room.

Fume exhaust

The smoke can be removed in an upward direction via 

a duct. For wood-fired models this is the only option. 

Gas-fired models have more possibilities. In this case 

the smoke can be removed via the roof, the outside 

wall and via the floor using a smoke fan. The fan can 

be installed in sight, but it can also be recessed.  

There are various splendid solutions for this.

Ook in techniek vooruitstrevend Revolutionary, also in terms of technology
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Boley exclusieve open haarden
showroom / hoofdkantoor / productie, Marconiweg 1, 5466 AS  Veghel, Industrienummer 3255.
Bel voor meer informatie over het dealernetwerk naar (0413) 34 05 45 of kijk op www.boley.nl

Boley exclusive fireplaces
showroom / head office / production, Marconiweg 1, 5466 AS  Veghel, Industry location number 3255.
For more information regarding our dealer network please call +31 413 34 05 45 or visit www.boley.nl
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