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Wij dragen zorg voor ons milieu



Ontdek waarom we  
Hygge Flames hebben  
gecreëerd en waarom we  
de Hygge-ervaring in jouw 
woning wensen te brengen. 

Welkom

Deze brochure is een uitnodiging in onze wereld,  

in onze manier van denken en werken. 

Hygge Flames is het resultaat van onze creatieve zoektocht  

naar een nieuwe generatie duurzame haarden.

Met Hygge Flames geniet je van een authentieke,  

veilige en ecologische vuurbeleving.



Met Hygge Flames creëer  
jij je persoonlijke plek om  
ongestoord te genieten  

waarbij jouw welzijn samengaat 
met een betere wereld.



 
CREËER DE SFEER  
NAAR JOUW WENSEN

De gezelligheid van een brandende open haard, 

eenvoudig en gemakkelijk

15 hyperrealistische Holo-3D beelden van een 

haardvuur, betoverende vonken, opstijgende 

rookpluimen en gloeiende kolen

Unieke stammenset, handgemaakt

Personaliseer jouw Hygge Flames met 

bijkomende kooltjes en assen

Decoratieve virtuele open haard – de sfeer van 

een houthaard, het ganse jaar door 

 
ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Selecteer het gewenste vlambeeld en de 

gloeiende stammenset - van een zacht tot 

een hevig brandend vuur 

Regelbaar volume van het knettergeluid

Kies jouw eigen haardwand: gemetst,  

zwart staal of geribd gietijzer

AANGEPAST AAN JOUW INTERIEUR

Hygge Flames is de ultieme aanvulling  

voor elk interieur en oogt als een echte  

open haard

Eenvoudig en compact – makkelijk te integreren 

in een nieuwe of bestaande haardwand

De keuze uit meerdere modellen: inbouw, muur, 

losstaand of verplaatstbaar

Kies één van onze tijdloze concepten 

gemaakt in blauw gewalst, zwart, geroest of 

gepoederlakt staal of bezorg ons jouw ontwerp, 

wij maken het op maat 

Geen rookkanaal, geen technische 

beperkingen – elektriciteit is het enige 

wat je nodig hebt

 
ECOLOGISCH, VEILIG EN MAKKELIJK

Geen hout, geen gas, geen verbranding

Geen CO2, geen fijn stof, geen roetvorming

Absoluut veilig voor kinderen en geen gevaar 

voor klanten in openbare ruimtes

Weinig onderhoud, geen houtopslag

Energie-efficiënt – heel laag 

elektriciteitsverbruik door gebruik van de 

allernieuwste technologieën

 

Hygge Flames —     
Het nieuwe vuur 

Holo-3D Flames 
Technologie® voor de 
ultieme vuurbeleving*

* Bekijk onze ‘Innovatie’ pagina voor meer info over onze Holo-3D Flames Technologie.



‘hygge’ 
Gezelligheid,  
op zijn Deens

Het woord gaat terug naar de 19e eeuw en is afgeleid van het 

Germaanse woord ‘hyggja’, wat betekent ‘je gelukkig voelen’. 

Vandaag is ‘hygge’ een werkwoord, een naamwoord, een symbool 

van de eigen identiteit, een mood waarin je je bevindt. In essentie 

gaat ‘hygge’ over het creëren van een warme sfeer, genieten van de 

goede dingen in het leven met fijne mensen om je heen. 

Wij geloven dat het Deense idee van ‘hygge’ de reden is waarom de 

Denen vaak als gelukkigste mensen ter wereld worden uitgeroepen!

Bij elke ‘hygge’ hoort een open haard. Zijn zachte gloed en 

knettergeluid geven het gevoel van warmte en blijheid. John De Smecht, co-founder

’Hygge is een stap terugnemen 
uit de drukte van elke dag en tijd 
maken voor een moment van rust.’’ 



Hygge –  
samenwerken met 
mensen die eenzelfde 
passie delen

De familie ‘De Smecht’ 

Al meer dan 30 jaar bouwt ons familiebedrijf ABC Haarden tijdloze en 

toonaangevende haarden. In onze eigen ateliers, gevestigd in West-Vlaanderen, 

vervaardigen wij haarden en decoratieve staalbekledingen op maat. 

Wij streven ernaar een mensgerichte onderneming te zijn waarbij de waarden 

Vakmanschap, Inspiratie, Kwaliteit, Integriteit en Eén team centraal staan. Doorheen 

de jaren ontwikkelden we onze eigen bedrijfscultuur waarbij elke werknemer zich 

thuisvoelt op het werk en waarbij we ons samen inzetten om de klant de haard van zijn 

dromen te bezorgen. 

Vuur is één van de oerelementen. Reeds van in het begin, toen de mens het vuur heeft 

leren maken en gebruiken, was het een kostbaar en fascinerend goed dat gebruikt 

werd als verwarming, bescherming, verlichting en bron van inspiratie. Dit gaat 

vandaag nog steeds op. De haard is het ’hart’ van elke woning. 

Echter, een groeiend besef van duurzaamheid en de strengere milieu- en 

isolatievoorschriften zorgen ervoor dat de traditionele haard niet meer haalbaar is. 

Luchtvervuiling, goed geïsoleerde woningen en de prijs van het aanbod van hout en 

fossiele brandstoffen zijn enkele van de redenen waarom het tijd is om de haard heruit 

te vinden; de haard om te vormen van een toestel met warmtefunctie naar een toestel 

met interieurbeleving die tevens goed is voor onze planeet.

Wij creëerden Hygge Flames: een volledig nieuw, state-of-the-art haardconcept met 

de unieke vlambeleving van een traditionele open haard en zonder de nadelen ervan. 

Wij nodigen jou uit om samen met ons de nieuwe levensstijl van eenvoud, geluk  

en duurzaamheid te delen.

Samen maken we de wereld mooi! 

De familie ‘De Smecht’



Hygge Flames, de haard  
met respect voor het  

welzijn van de generatie  
van morgen.



Drukke en stressvolle leefwereld 

Trend naar meer ecologisch 

bewustzijn en tijd maken om  

te genieten

Kleiner wonen, compact bouwen

De terugkeer naar wonen in de stad

Houtverbranding veroorzaakt 

CO2 en fijn stof

Nood aan een alternatief voor 

fossiele brandstoffen

Meer isolatie – geen nood  

aan extra verwarming

Hygge Flames  
dé haard aangepast  

aan onze nieuwe  
levensstijl 

MILIEU

MODERNE 
LEVENSSTIJL & 
LEEFRUIMTE

ENERGIE- & 
MILIEUWETGEVING

 
 
  

 
 

Op zoek naar  
een open haard…

Onze 
wereld 
verandert 



We gaan anders wonen en leven: herbestemming van 

gebouwen, samenleven, smart tech – mensen keren terug 

naar de stad dichtbij de centrumvoorzieningen en gaan 

wonen in appartementen en compacte woningen.

Helaas is gezellig bij de haard zitten voor de meeste 

bewoners niet meer mogelijk. De schouwmogelijkheden 

zijn beperkt en de regelgeving maakt het moeilijk. 

Kleinere ruimtes hebben nood aan slim wonen.

Het groeiend bewustzijn van de klimaatverandering en het belang van duurzaamheid leidt 

tot nieuwe energie-efficiënte bouwvoorschriften en beter geïsoleerde woningen.  

Het moedigt mensen aan te zoeken naar milieuvriendelijke bouwoplossingen.

Onze huizen zijn voorzien van efficiënte en duurzame verwarmingsoplossingen en hebben niet 

meer de warmtebehoefte van hout- en gashaarden. De mensen zoeken naar een alternatief 

voor de onmisbare sfeer van een brandende open haard. Er is nood aan een ecologische 

oplossing ter vervanging van de traditionele haard - een innovatief product dat de sfeer van 

een brandend houtvuur weergeeft, maar zonder uitstoot van schadelijke stoffen.  

Respecteer onze planeet, 
we hebben er maar één

Small is  
beautiful



Laten we de genieten van het leven, we hebben er maar één.

Wanneer mensen gaan naar een bar, een restaurant, een hotel, de 

fitnessclub, reizen, winkelen… dan verlangen ze naar een unieke 

ervaring. Sfeer is alles. Zou het niet geweldig zijn mocht er een open 

haard bestaan die zich aan elke ruimte kan aanpassen? Zodat ruimtes 

kunnen gecreëerd worden die de moeite waard zijn om te bezoeken?

Het leven gaat vlug, we zijn druk bezig,  

we vinden moeilijk een moment van rust.

We beginnen in te zien dat de essentie van het leven 

niet in grootse maar in eenvoudige dingen zit. Het plezier 

om met familie samen te zijn, een etentje met vrienden, 

een goed boek lezen, breien, een bordspel spelen…

Authenticiteit  
& geluk

Unieke  
ervaringen



De combinatie van Belgisch 
vakmanschap en de Deense kunst 
van leven, authentieke gezelligheid  
en duurzaamheid komt tot uiting in 
Hygge Flames.  

—  
het nieuwe vuur

De wereld 
van Hygge 
Flames



Met Hygge Flames creëer jij je 
persoonlijke plek om ongestoord 
te genieten van het samenzijn 
met familie of vrienden - om 
het vuur van relaties brandend 
te houden en te versterken. Een 
gevoel dat nog wordt versterkt 
door de wetenschap dat jouw 
welzijn ook goed is voor de 
wereld, en dat je daar bewust 
voor kiest.

Onze belofte



genieten &
gezelligheid

zonder
CO2



Hoe  maken  
we het verschil



Getty beeld 960942704

Hygge Flames staat voor slim wonen.

Duurzaamheid is het uitgangspunt van de creatie van 

Hygge Flames. De haard werd ontwikkeld rekening houdend 

met de milieuwetgeving. Er wordt gebruikt gemaakt 

van hoog-kwalitatieve materialen en voor de werking 

is enkel elektriciteit nodig. Het energieverbruik is 

verwaarloosbaar en past perfect in een energie-efficiënte 

woning. Hygge Flames, de ecologische haard zonder fossiele 

brandstoffen en zonder uitstoot van rookgassen.

Zelfs onze productie, verpakking en logistieke processen zijn 

erop gericht een minimaal impact te hebben op het milieu 

en deel uit te maken van de circulaire economie.

Hygge Flames, een keuze die onze planeet zeker zal waarderen.

Duurzaam

H
O

E
 M

A
K

E
N

 W
E

 H
E

T
 V

E
R

S
C

H
I

L



Hygge Flames overstijgt de grenzen van de 

traditionele hout-, gas- en elektrische haarden.

Wij hebben de haard opnieuw uitgevonden. Een 

combinatie van 15 levensechte vlambeelden, een 

mooie stammenset en innovatieve akoestische 

mogelijkheden zorgt voor de authentieke 

vuurbeleving van een houthaard, aangepast aan 

onze moderne levensstijl.

Moderne vormgeving, makkelijk regelbare vlammen, 

keuze van de achterwand, natuurlijk brandende 

stammen en het knetterend geluid maken van 

Hygge Flames de ultieme virtuele open haard.

Innovatie

Hoe werkt het? 

 

Hygge Flames’ gepatenteerde Holo-3D Flames Technologie optimaliseert het 

eeuwenoude principe van “Pepper’s Ghost’’, een optische illusie dat reeds in  

de 19e eeuw werd gebruikt in theatervoorstellingen. 

Twee hoogwaardige schermen met zorgvuldig gecombineerde video’s en 

geluidsopnamen van een echt brandend houtvuur, dynamische micro LED’s,  

een speciaal gecoate spiegel en de hoogste kwaliteitsmaterialen resulteren in een 

levensecht drie-dimensionele illusie van dansende vlammen, knisperende vonken, 

opstijgende rookpluimen en een zeer realistisch brandende stammenset.

Vervaardigd in zeer kleine hoeveelheden en handgemaakt, elke stammenset  

is een unieke creatie. Om de natuurlijke gloed in de stammen weer te 

geven, wordt gebruik gemaakt van dynamische micro LED verlichting, 

gesynchroniseerd met het vlammenspel.

Twee ingebouwde luidsprekers geven het geluid weer van een knetterend haardvuur.

De spiegel zorgt voor de creatie van de holo vlammen en is volledig  

inschuifbaar. Wanneer de haard niet brandt is enkel de natuurlijke stammenset 

zichtbaar – zoals in een echte open haard.
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bovenscherm

achterscherm

levensechte  
LED stammenset

ARCHITECT@WORK, Belgium 

“Hygge Flames is de pionier van  
de moderne vuurbeleving.” 

Holo-3D     vlammen 

halfdoorlaatbare  spiegel



Overal 

Hygge Flames kan makkelijk geïntegreerd worden 

in elke ruimte: private woningen, appartementen, 

bedrijven, lobbies, hotelkamers, restaurants, cafés, 

publieke ruimtes, winkels, clubs … zelfs in een 

poolhouse of yacht.

Eenvoudig en compact, Hygge Flames kan overal 

geplaatst worden. Er moet geen rekening gehouden 

worden met speciale technische vereisten. Deze 

haard kan hierdoor ook makkelijk worden ingebouwd 

in een nieuwe of bestaande haardwand.

Er kan gekozen worden voor een inbouw-, wand-, 

vrijstaand of verplaatstbaar model. Tevens kun je 

jouw Hygge Flames personaliseren en bieden we 

een aantal standaard omkaderingen aan in blauw 

gewalst, geroest, zwart of gepoederlakt staal of we 

maken jouw ontwerp op maat.

De échte Hygge sfeer, voor elke ruimte!

H
O

E
 M

A
K

E
N

 W
E

 H
E

T
 V

E
R

S
C

H
I

L



H
O

E
 M

A
K

E
N

 W
E

 H
E

T
 V

E
R

S
C

H
I

L

Eenvoudig en compact, electriciteit is het enige wat je nodig 

hebt. Je hoeft enkel een standaard stopcontact, er zijn geen andere 

technische vereisten. Geen nood aan een schoorsteen, aan-en afvoer 

van lucht, gasleiding noch vuurvaste materialen. De haard is makkelijk 

te installeren en bij verhuis neem je hem gewoon mee.

Creëer jouw eigen sfeer. Kies met één druk op de knop het gewenste 

vlambeeld - van een rustig tot een hevig brandend haardvuur- 

met zeer realistisch gloeiende stammen, vonken en opstijgende 

rookpluimen, selecteer de gewenste haardwand: gemetst, zwart staal 

of geribd gietijzer, stel het volume in van het knettergeluid en decoreer 

de zeer natuurlijke stammenset met bijkomende kooltjes en assen.

Met Hygge Flames kun je genieten van de authentieke sfeer van  

een brandend haardvuur, het ganse jaar door.

Zorgeloos bij de Hygge haard. Geen verbranding, geen uitstoot van 

fijn stof, geen CO2, geen brandgevaar, geen risico op CO-vergiftiging, 

geen gevaar voor brandwonden, weinig onderhoud – geen assen,  

geen roet, geen houtvoorziening. 

Absoluut veilig voor kinderen en huisdieren en geen gevaar voor 

klanten in openbare of commerciële ruimtes.

Makkelijk 
& Veilig 



www.hyggeflames.com 

Samen  maken  
we er een mooie  
wereld  van








