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Puur. feel-good. consistent. detail. comfort. beleving.

Verweg van de platgelopen paden zoeken mijn team en ik de juiste oplos-

singen voor uw haardbeleving.

Geen massa productie, geen vlakke oplossingen maar maatwerk, ùw maat. 

Strak minimalisme, graag, maar liefst met een knipoog, warme materialen, 

herontdekte texturen, in het kielzog van ontwerpers uit de vorige eeuw, in 

samenwerking met het summum van architecten en ontwerpers van ons 

land. Hedendaags maar zonder compromis, we hechten veel belang aan 

het leefpatroon van onze klant, alleen vanuit dat „point of view” kunnen we 

een oplossing op maat bieden, voor ieder individu.

Maatwerk daar gaat het om, zuivere lijnen, uitgepuurde esthetiek en 

maximaal comfort. 

Want een haard is niet zomaar een warmte bron, een haard is hét centrale 

punt in je woning, dé plaats om te genieten, te praten, te dromen, te lezen, 

in te dommelen….

.O3 is dat ook, maatwerk. Een platform voor onze projecten, een vitrine 

voor wat we doen, een weerspiegeling van onze know how. Samen met mijn 

medewerkers, ons technisch bureau, staalatelier en meubelatelier ben ik 

fier op wat we doen, op de details die we neerzetten. 

Kortom we doen het graag, gedreven passie, de rode draad doorheen de 

organisatie van BosmansHaarden.

Creatieve geesten, gelijk gestemde zielen.

Veel leesplezier in Fire+places .O3!

— Arn Bosmans 



TIMEFRAME
2014

F I R E   +   P L A C E S

BOSMANS



BATIBOUW 2014

22.02.2014 > 02.03.2014

PALEIS 6 (stand Kalfire)

FIRE + ART

EXPO HANNES D'HAESE

SKYBOX GALLERY BOSMANSHAARDEN

24.04.2014 > 14.07.2014

MORE NEWS?

Like us on Facebook

RELEASE MAGAZINE

FIRE + PLACES N° 03

RELEASE MAGAZINE

FIRE + PLACES N° 04

05



TOM LIERMAN
ARCHITECT

WWW.TOMLIERMAN.COM



TOM
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LIERMAN
MAXIMALISTISCHE FINESSE

Het portfolio van de Aalsterse architect Tom Lierman omvat zowel industriële 

als (non-)residentiële projecten. In die gevarieerdheid stelt hij evenwel steeds 

zijn conceptueel diafragma scherp op hedendaagse architectuur. 

Een man van de concequente lijn. 

 

Tom Lierman is zowel architect als interieurarchitect en dat laat zich ook 

aflezen in zijn projecten. Uiteraard heerst er een niet aflatend streven naar 

kwaliteitsvolle, tijdloze architectuur, maar de passie overstemt hierin nooit 

de daadkracht. In de 15 jaar dat hij architect is, weet Tom Lierman dat goede 

architectuur meer vergt dan een louter tegemoetkomen aan fysieke basisbe-

hoeften van een bouwheer en de overeenstemming met de randvoorwaarden. 

“Het vergt realisme. Moed. En volharding.” 

Architectuur wordt volgens hem al te vaak herleid tot louter esthetische ken-

merken. “Budget, het terrein, de orriëntatie en het gewenste bouwprogramma 

zijn van primordiaal belang voor elk ontwerp. 

Nog voor je aan esthetische kenmerken kan gaan denken moet je al creatief 

nadenken over het hoogst haalbare binnen handberijk blijft.”
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DYNAMISCHE DIMENSIES

Het minimalistische woonbeeld zoals dat vaak geproclameerd wordt, is daarom niet alleen 

een verkeerde term, het is ook een verkeerd uitganspunt. “De architectuur die we beoefenen 

is eerder een van maximalisme. Hedendaagse, tijdloze vormgeving draait om ruimtes en het 

goed uitdenken ervan.” Ruimtes die veeleer een verweveheid van delen van de ruimte tot 

stand brengen zijn verankerd in meestal onzichtbare, maar desondanks tastbare dynami-

sche relaties in alle richtingen en dimensies. De subtiliteit van Liermans architectuur ligt net 

in de vertaling van het conceputeel nadenken over, én uitwerken van, een interieur om zo tot 

het optimale exterieur te komen als was het een omhulsel. 

MAXI
MALISTISCHE 
FINESSE.



“Ik werk vaak met assen in functie van het uitzicht of om net inkijk 

te vermijden; in functie van licht én lucht, in functie van afwerkings-

materialen.... Er zijn daarom veel meer onzichtbare lijnen dan zicht-

bare lijnen, maar steeds gaat er een visuele rust van uit”, verklaart 

de architect. Die rust én de ruimtebeleving wordt bovendien nog 

versterkt door het bewust vervagen van de grens tussen binnen 

en buiten. Zo zal je bij Tom Liermans woonprojecten quasi altijd 

grote raampartijen zien waarvan de functionele schuiframen stee-

vast verzonken profielen hebben. Niet zelden springt hij met deze 

raampartijen een stuk terug in de gevels zodat zowel plafonds als 

vloer door lijken te lopen.

TECHNISCH-ESTHETISCHE VERFIJNING

“Dat is geen architecturale fetisj, maar een beproefde formule om 

je ruimtegevoel te versterken. Een stuk overdekt terras is gewoon 

ook heel erg praktisch”, lacht hij. De in vloer en plafond verzonken 

profielen zijn bijna metaforisch voor zijn voortschrijdend inzicht 

over kwaliteitsvolle architectuur. Het aan het oog onttrekken van 

al dan niet technische zaken behoort tot de onderscheidende 

finesses van het vak. “We houden graag het functioneel uitgeba-

lanceerde concept aan in de uitvoering”, klinkt het, “vandaar dat 

we een heel uitgesproken beeld zullen hebben van hoe het 

interieur eruit zal zien. Een haard wordt geïntegreerd in de ruimte; 

zo er geen aparte tv-hoek is, dan zullen we ook proberen het 

scherm weg te werken in een maatkast evenals alle bijhorende 

randapparatuur. Het laat je toe om met maatwerk eenheid en 

continuïteit te brengen in je ontwerp.”

Het is ook in dit domein dat Tom Lierman een adelbrief neer-

schrijft voor Bosmans haarden. “Het is erg dankbaar dat je als 

ontwerper kunt aankloppen bij Bosmans omdat ze je ontwerp 

technische ondersteunen, verfijnen en tot in de perfectie kunnen 

uitvoeren. Zelfs met inbegrip van het schrijnwerk voor de com-

plete wandmeubels. Als je een centraal wandmeubel wil maken 

met kops geïntegreerde haard, dan hoor je bij hen meteen welke 

haardtypes daarvoor geschikt zijn, hoeveel millimeter deze of 

gene lijntje bedraagt.” De architect en streekgenoot van Bosmans 

roemt niet alleen het onberispelijke vakmanschap, Lierman merkt 

ook dat Bomans zich inschrijft in dezelfde architecturale visie.

“Je voelt dat ze mee het verschil willen maken en dat de tech-

nisch-esthetische verfijning aan kracht kan toenemen door een 

gedeelde visie met architecten.”
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LINGERIE FRAGILE

NIEUW! GENT  Kortedagsteeg 10 - T 09 358 80 25
DESTELBERGEN Dendermondsesteenweg 436 - T 09 358 80 15

info@fragile.be - www.lingerie-fragile.be

FRAGILE
LINGERIE



EL RICO LIGHTING

Schoonaardebaan 92 - 9200 Schoonaarde
T 052 43 08 85

www.elrico.be 

EL RICO
LIGHTING
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Oergevoel.

Niets gaat boven het stoken

op de vloer zoals een kampvuur.

Imposant vuur, gezellige warmte.

De toon is gezet.

FIRE +
PLACES

15



+ FIRE

+ PLACE

BRUSSEL

Op maat gemaakte houthaard

met een stookkamer in gelijnd gietijzer.

Schouder aan schouder met de houtvoorraad

en TV-multimediakast netjes verscholen achter de

op en neer schuifbare vonkenschermen in geweven staal.

Architect — Francesca De Fonseca
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Detail vonkenscherm in geweven staal

zelfs het surround systeem krijgt een 

plaats in het maatmeubel in staal.
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ASSE

+ PLACE

+ FIRE
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Oninneembar zicht op de velden, in de rand van Brussel.

 

Schijnbaar in de vloer ingebouwde houtgestookte 

maatwerkhaard.

Het gelijnde gietijzer werd over de volledige breedte 

doorgetrokken.

Links en rechts van de haardwand schuifdeuren 

in vergrijsd eiken fineer.

ARCHITECT - Pascal François





23Strak gedetailleerd door de horizontale aflijning net 

boven de stookopening. Ingewerkte vloerplaat over 

de volledige breedte van de wand.
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Zuiver detail.

Gelijnd gietijzer komt samen met het vonkenscherm 

en de vloerplaat.

Knowhow.



FIRE + GASTRONOMY

— CHEF-KOK OLIVIER VAN DE MEERSSCHE

“WIJ DOEN GEEN TOEGEVINGEN 
OP KWALITEIT, ALLEEN 
DAN KAN JE JEZELF 
ONDERSCHEIDEN.”

FOTO'S HEIKKI VERDURME



APPELSVEER
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Gastronomie op topniveau. 

Appelsveer kenmerkt zich door de pure en eerlijke keuken van chef-kok  

Olivier Van de Meerssche, die je laat proeven van de smaken van weleer,  

met ingrediënten puur en fris. Wat je proeft, stemt overeen met wat je ziet,  

zowel op je bord als in de natuur om je heen. De ongeforceerde smaak van gewas-

sen die op natuurlijke wijze tot stand zijn gekomen, is de reden waarom 

Olivier zweert bij seizoensgebonden producten.

Het sleutelwoord is kwaliteit. Alles wordt in huis bereid.

“Wij doen geen toegevingen op kwaliteit, alleen dan kan je jezelf onderscheiden.”  

Een eigentijdse toets is steeds aanwezig, en verrassende combinaties maken het fris 

en modern. Zuiderse invloeden ontbreken niet en brengen mede een smakenpalet 

voor iedereen toegankelijk. Appelsveer is eminent tafelen in een ongedwongen, 

maar verfijnde sfeer, na een persoonlijk en hartelijk onthaal.

RESTAURANT APPELSVEER
Hoofdstraat 175

9200 Appels (Dendermonde)

T 052 55 44 90

WWW.APPELSVEER.BE



KLUZZ
St. Gillislaan 5 — 9200 Dendermonde

T 0477 752967

www.kluzz.be

KLUZZ
INTERIEURWERK

Kluzz is specialiseerd in plaatsen en 
isoleren van voorzetwanden en plafonds 
en interieurwerk
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LOKEREN

+ PLACE

+ FIRE

Uitgestrekte velden.

Zwarte basis met hoekhaard op gas,

strak maatmeubel met schuifdeur,

inliggende draaideurkast.

Strak lasergesneden maatstaal concept,

uitgewerkt in repitief gelijnd gietijzer.



WAASLAND

Maximaal zicht op het echte houtvuur, 

3 zijden haard met vonkenscherm in 

een staalconcept op maat. 

+ FIRE

+ PLACE
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Ingewerkt stookrooster en aslade, geaccentueerd door een lasergesneden staalconcept.



ELEKTRO DHAENENS
Lange Akkerstraat 44, 9800 Deinze-Meigem

T 09 386 60 76

new website | www.elektro-dhaenens.be

ELEKTRO
DHAENENS

Specialisatie:
Conceptontwerp en integratie Smart Building, 
Toegangscontrole en Bordenbouw.

 



PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62, 9200 Dendermonde

T 0479 39 74 74 

www.proheatingsystems.be

PRO HEATING
SYSTEMS

Installatie, herstelling en onderhoud van cv 
installaties en het afregelen en instellen van 
regelapparatuur HVAC met vooral betrek-
king op de nieuwe technieken. 

 



SHOWROOM — NIGHT + PLACES by BOSMANSHAARDEN



SHOWROOM
+ ATELIER

Architecturaal baken in staal en beton. 

Zwart, grijs & wit. Zowel ingetogen als imposant…

De nieuwe uitvalsbasis van Bosmans Fire + Places.

Eegene 91-93

9200 Dendermonde

35



FIRE + VIEW

3 zijden panorama.

Gesloten houtgestookte 

haard met een maatwerk

accent in zwevend zichtstaal

achterliggende muur in 

naturel zaagplaten.
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FIRE + RELAX

Imposant houtvuur, liftdeur in glas met fijn metalen kader 

om maximaal vuurzicht te behouden. 

Stookkamer in repititief gelijnd staal.

Vertikale houtnis in maatstaal, 

gekoppeld aan een kamerhoge draaideurkast.



FIRE + RELAX

Haardwand met ingewerkt TV meubel

gesloten gashaard van 1600 mm, 

gekaderd in een staalconcept op maat, 

in de haardlijn een klapkast als bergruimte voor 

multimedia apparaten.

Sokkelvolume in meubelwerk,

natuursteen bovenblad.
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FIRE + TIMELESS

Stoken op de vloer met een gesloten gashaard

1050 mm breedte en een hoogte van 760 mm

omkaderd in een staalconcept met vloerplaat op maat.



ATELIER
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FIRE + METAL

Geen massaproductie maar maatwerk.

In onze eigen ateliers, door onze eigen mensen,

mensen die de metier hoog in het vaandel dragen

en gepassioneerd met hun vak bezig zijn.

Op maat, ùw maat.



VANDEWALLE
Knokkeweg 25 - 9880 Aalter

T 09 216 78 50

www.vandewalle.be

VANDEWALLE
INDUSTRIEBOUW



TECHNICAL SHEET #02

TOP 10 voordelen van de gesloten 
houthaarden uit de HEAT PURE collectie

Inbouwhaarden houtgestookt

01. Maximaal zicht op het vuur
De ruit is in een nauwelijks zichtbaar kader gevat. Dit geeft een onbelemmerd 
zicht op het vlammenspel (gepatenteerd).

02. Regelbaar vlammenspel
Door de zeer goede afdichting van de houthaard is het vuur regelbaar.  
U tempert het vuur handmatig, waardoor dit op een lagere capaciteit verder 
brandt.

03. Clean Window system
Het ingebouwde Clean Window System staat garant voor een nagenoeg 
schone ruit, mits goed stookgedrag.

04. Gemakkelijk stoken
De ingebouwde thermostaat regelt de verbrandingslucht. Dit garandeert een 
gemakkelijke opstart van de houthaard. Hierdoor heeft u snel een mooi vuur.

05. Ruimtelucht onafhankelijk systeem
Bij het stoken met een gesloten ruit wordt geen gebruik gemaakt van de 
kamerlucht. De Heat Pure werkt onafhankelijk van de ruimte waarin gestookt 
wordt. Hierdoor wordt de ruimte niet continu afgekoeld door buitenlucht zoals 
bij conventionele systemen. Dit gebeurt middels een gepatenteerd luchtklep 
systeem.

06. DIN+ en optimale emissie
De Heat Pure voldoet aan de strenge DIN+ emissienormen. Hierdoor  
vormt de Heat Pure een minimale belasting voor het milieu met een  
maximaal rendement.

07. Praktisch reinigen van de ruit
Het unieke sluitmechanisme van de houthaard zorgt ervoor dat de ruit kan 
kantelen. Dat maakt het reinigen zeer gemakkelijk. Door de gekantelde posi-
tie valt vuil automatisch in de verbrandingskamer. Het plateau voor de haard 
blijft schoon.

08. Keuze uit 3 achterwanden
Bij de Heat Pure heeft u keuze uit 3 verschillende achterwanden: skamol, 
lamellen of design.

09. Strak design
Voor zowel het temperen van het vuur als het omhoogschuiven en het kante-
len van de ruit zijn technieken ingebouwd die zorgen voor een strak design 
van de haard.

10. Geen storende elementen in de ombouw
Door de ingebouwde verse-lucht klep is er geen externe bediening in de 
ombouw van de houthaard nodig. Door de goede regelbaarheid van de Heat 
Pure is in de meeste gevallen geen rookgasklep nodig. Ook dit betekent geen 
storend bedieningselement aan de buitenkant van de ombouw.

Milieuvriendelijk stoken

De gesloten houthaarden Heat Pure behoren tot 
de milieuvriendelijkste houthaarden ter wereld. 

De perfecte afdichting en ingenieuze technieken 
die in het toestel zijn verwerkt, zorgen voor een 
optimale verbranding. Een optimale verbrand-
ing staat garant voor een minimale uitstoot van 
koolstofmonoxide (CO) en stof en voor een hoog 
rendement.

Vrijwel alle Heat Pure toestellen voldoen hiermee 
aan alle Europese regelgevingen waaronder de 
CE-norm, de strenge Oostenrijkse 15A norm,
de Duitse BImSchV stufe 2 wetgeving en  
de Belgische normen.

U kiest dus niet alleen voor gebruiksgemak,
comfort en design, maar ook voor het milieu !
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GENT

+ PLACE

+ FIRE

Donker gebeitste zaagplaten

getint eiken fineer

zwart lasergesneden staal.

Architect Pascal François
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Haard op geringe hoogte ingewerkt. 

Bovenaan strak uitgelijnd op het keukeneiland.

Branderbed bedekt met zwarte woodchips, grootse haardopening, maximaal zicht.



Buen Gusto is ontstaan uit de gemeenschappelijke passie van 

twee broers voor Spaanse wijnen en gastronomie.

We opteren om enkel en alleen kwaliteitsvolle producten in te voe-

ren van bedrijven die zich willen distantiëren van de massaproduc-

tie door als kunstenaars met hart en ziel hun producten te creëren.

Naast de directe import van heerlijke wijnen en cava importeren 

we ook delicatessen zoals Serrano ham, Iberico ham, ansjovis, 

tonijn, kazen, piquillos, exclusieve olijfolies, olijven, specerijen en 

nog veel meer.

Door rechtsreeks te importeren zijn we in staat om exclusieve pro-

ducten tegen uiterst voordelige prijzen aan te bieden voor zowel 

particulier, horeca als wijn-en delicatessenzaken.

 

BUEN GUSTO

www.buengusto.be

SELECTED STORE

FIRE + WINE
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BUEN GUSTO
FRANS VAN SCHOORSTRAAT 20

9200 SINT-GILLIS-DENDERMONDE
TEL: 052/55.48.45

Buen Gusto is importeur en wijnmakelaar, alle producten worden 

rechtstreeks in Spanje geselecteerd. Onze klanten zijn divers, 

gaande van collega distributeurs, wijn-en delicatessenwin-

kels, horecazaken, bedrijven en particulieren. Omwille van het 

rechtstreeks contact met de Spaanse wijnboeren, kunnen we een 

constante kwaliteitsproef doen.

Achitectuur:  Reid - Senepart 



FIRE + LIFESTYLE
THINGS TO LOOK FORWARD TO IN 2014.

expo
MICHAEL BORREMANS
Sweet as it gets
Paleis voor Schone Kunsten — Brussel
20.02 > 03.08.2014

book
CAMPO BAEZA
Complete Works
Thames & Hudson
March 2014
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expo
HANNES D'HAESE
Fire + Art
SKYBOX GALLERY BOSMANSHAARDEN
24.04 > 14.07.2014

design
CHARLOTTE PERRIAND
2014 ICON COLLECTION
by Louis Vuitton
Cassina  
2014

design
ZELO collection by 
Bosmanshaarden

Verrijdbare houtkar in staal

Prijs: 280 euro incl BTW.

fair
KORTRIJK — BELGIE
17 > 26 October 2014
 

travel
UMEA — ZWEDEN
European Capital of Culture.
Zweden
2014

design
TAKK
Ontwerp: Leenders 
Een moderne high-tech aluminium pook
Gegoten alu met een lederen handvat.
Prijs: 68,50 euro incl BTW.



DANNY MARIVOET
Zeven dagwand 16 — 9200 Dendermonde

T 0486 25 62 39

marivoet.danny@telenet.be

DANNY MARIVOET
BESTRATING

Aanleg van parkings & opritten
Kleine bouwerken en verbouwingen
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Johan September
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CONTACT

BOSMANSHAARDEN

EEGENE 91-93
9200 DENDERMONDE

T 052 42 75 35

WWW.BOSMANSHAARDEN.BE 
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