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Faber MatriX 1050/500 ST

€ 5.681 *
Technische details
Vermogen
Rookgasafvoer
Achteraansluiting
Bovenaansluiting
Afstandsbediening
Brandstof
Branderdecoratie
Kleuren
Rendement
Systeem
Vuurzicht

8,1 kW
ø 200/130 mm (gas gesloten)
Nee
Ja
Ja
Aardgas, Propaan
Houtset
Zwart
88 %
Gesloten
3-Zijdig

https://www.haardenexpress.nl/faber-matrix-1050-500-st.html

Beschrijving

Opties

De nieuwe Faber MatriX 1050/500 ST is een
Achterwand
3-zijdige gashaard met een grote ruit die
• Zwart staal
frameless is te bouwen uitgevoerd met de nieuwe
• Glazen achterwand
generatie branders, de Log Burner 2.0 van Faber.
Ruit
Faber heeft met de MatriX-serie een ruim aanbod
• Standaard
aan luxe gashaarden voorzien van de modernste
• Ontspiegeld glas
techniek. Zo zijn deze haarden uitgevoerd met de
Log Burner 2.0. Een brander bestaande uit
Accessoires
keramische houtblokken waarbij de vlammen uit het
• ITC besturing (inclusief)
hout komen. Dit zorgt voor de sfeer en het
• HPL module
vuurbeeld van een echt houtvuur.
• Verstelbare poten
De haard wordt standaard uitgevoerd met een
• Muurbeugel
dieptekader van 5cm. Het is mogelijk om deze te
vervangen door een kader van 10cm.
Verder opties zijn om de standaard zwarte achterwand te vervangen door een zwart glazen wand.
Dit zorgt voor een extra diepteeffect door de weerspiegeling van de vlammen. De standaard ruit
is te vervangen door een ruit uit ontspiegeld glas. Dit neemt de laatste reflecties weg
waardoor het vuur lijkt te branden in een open haard.
Om de haard te bedienen via smartphone of tablet is het nodig om te ITC uitbreiding te kiezen.
Hierdoor kan de haard eenvoudig via een App bediend worden. Tenslotte is er nog de Symbiomodule. Hiermee wordt het branderbed voorzien van LED-verlichting. Dit zorgt voor een extra
gloeieffect. Met name op een lagere stand geeft dit het "houtvuur" extra sfeer.

* Adviesprijs van fabrikant, incl BTW
Dit overzicht dient ter informatie en is geen aanbieding of offerte.

€ 339

€ 666

€ 995
€ 60
€ 60

