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Voorwoord De Salamander, al meer dan 25 jaar 
ervaring
De Salamander Openhaarden heeft al meer dan 25 jaar  ervaring in het maken 
van openhaarden in alle denkbare uitvoeringen. Met uw keuze voor een 
Salamander haard, heeft u dus de zekerheid van een goed doordacht product 
dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Of u nu kiest voor tijdloos klassiek of 
strak modern, De Salamander Openhaarden produceert haar haarden in eigen 
beheer en kan dus (bijna altijd) aan uw wensen voldoen.

Laat deze folder een inspiratie voor u zijn en een gids op weg naar de juiste 
openhaard, passend bij uw stijl en voorkeuren.

Onze dealers in het land adviseren u graag over de diverse mogelijkheden!

Op onze website: www.desalamander.com vindt u uitgebreide informatie van 
alle denkbare mogelijkheden!

De Salamander Openhaarden vervaardigd drie soorten 
rugwanden.

De chamotte rugwanden (verkrijgbaar in beton grijs & wit) zijn glad.1. 
De structuur rugwanden hebben stenen van 21 x 10,5 cm en zijn  2. 
lichtgeel van kleur.
De rustieke rugwanden hebben stenen van 12,5 x 6,5 cm en zijn 3. 
bruinachtig van kleur.

Alle rugwanden zijn gefabriceerd van hoogwaardige hittebestendige 
beton. De constructie van de rugwanden is zodanig dat deze, ook na 
lange tijd stoken, niet poreus worden.

De rookvangkappen die wij gebruiken zijn zo ontwikkeld dat een 
maximale trek gegarandeerd wordt. Op de rookgasaansluiting is in 
principe ieder rookkanaal in elke bestaande maat te gebruiken. Houdt 
u er rekening mee dat het rookkanaal voor een openhaard minimaal Ø 
200mm moet zijn.

Indien uw kanaal onvoldoende trekt, leveren wij ook 
rookgasventilatoren om het gebruik van een open vuur toch mogelijk 
te maken.

De rugwanden zijn verkrijg-
baar in de volgende breedtes:

55 cm

65 cm

75 cm

85 cm

De rugwanden kunnen in hoogte variëren in de
onderstaande hoogtes:

53 cm

64 cm

75 cm

Wij hebben de volgende modellen:

Frontmodel

Links open model

Rechts open model

3-zijde model

In de hoek model

Rugwanden

Open Haarden, Schouwen en Kachels



Voor ieders smaak een vuurkorf 
op maat.
Omdat smaken verschillen, hebben wij een breed assortiment 
aan vuurkorven en aslades. Voor iedere rugwand hebben we een 
bijpassende vuurkorf in diverse uitvoeringen.
 
De vuurkorven zijn verkrijgbaar in zowel houtstook als gasstook.
 
Het merendeel van de gasblokken zijn ook leverbaar in Propaan 
uitvoering.

De gasblokken van De Salamander Openhaarden zijn uiteraard
CE-gekeurd.

Rugwand frontmodelAchtkant op rond

Rugwand rechtsopen

Losse verhoging

Rugwand linksopen

Chamotte verloop met achtkant op rond

Rugwand 3-zijde open

Rugwand in de hoek

55 cm 65 cm 75 cm 85 cm

Wij hebben de volgende modellen:

Frontmodel

Links open model

Rechts open model

3-zijde model

In de hoek model

De volgende uitvoeringen zijn leverbaar:

Stooksteen (alleen houtstook)

Gebogen tanden

Rechte tanden

Gesmede tanden

Verzonken bak

Zwart met 2 liggers

Antraciet met 2 liggers

RVS met 2 liggers

Messing met 2 liggers

Messing met ronde spijlen

Messing met bokken

Kasteelrooster 1 t/m 4

De vuurkorven en aslades zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes:

Vuurkorven & Aslades

Op onze website (www.desalamander.com) vindt u afbeeldingen van alle modellen, compleet met uitleg. Open Haarden, Schouwen en Kachels



Vuurkorf en aslade met rechte tanden Vuurkorf en aslade zwart met 2 liggers Vuurkorf en aslade antraciet met 2 liggers

Stooksteen Verzonken bak Vuurkorf en aslade met gebogen tanden

Vuurkorf en aslade met gesmede tanden Vuurkorf en aslade RVS met 2 liggers Vuurkorf en aslade messing met 2 liggers

Vuurkorf en aslade messing met ronde spijlen Vuurkorf en aslade messing met bokken Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 1

Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 2 Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 3 Vuurkorf en aslade kasteelrooster nr 4

Uit het vuur geboren.
Met dit gasvuur is De Salamander Openhaarden groot geworden. 
Vanwege zijn lange levensduur, echtheid van het vlammenspel en 
eenvoudige bediening en montage, kunnen we zeggen dat dit 
blok zijn dienst bewezen heeft en dat in de toekomst ook zeker zal 
blijven doen.

Alle Big-fire gasblokken worden uitvoerig getest voordat ze 
onze fabriek verlaten. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken of het 
vlammenspel natuurgetrouw is!

De volgende gasblokken zijn leverbaar:

Big-fire gasblokken
Lengte 
(cm)

Breedte 
(cm)

Vermogen 
in kW

Big-fire 400 27 15 8

Big-fire 570 38 15 8 

Big-fire 730 27 27 12,5

Big-fire 750 50 15 12,5

Big-fire 1025 38 27 12,5

Big-fire 1125 75 15 12,5

Big-fire 570 PROPAAN 37 13 6,3

Big-fire 750 PROPAAN 50 13 9

Big-fire 1125 PROPAAN 70 13 10,8

Deze gasblokken
kunnen allemaal uitgevoerd
worden met een afstandbediening, 
al dan niet in combinatie met 
ventilator.

Big-fire gasblokken

Op onze website (www.desalamander.com) vindt u afbeeldingen van alle modellen, compleet met uitleg. Open Haarden, Schouwen en Kachels



Deze gasblokken mogen 
revolutionair genoemd worden!
 
Ze hebben een zeer realistisch vlammenspel en zijn standaard 
uitgerust met de nieuwe generatie keramische houtstammen. 
Voor een leek zal het dus nog moeilijker worden om uw gasvuur te 
kunnen onderscheiden van een houtvuur. Deze gasblokken kunnen 
alleen ingebouwd worden in een verzonken bak. Zij hebben een 
minimale inbouwdiepte van 20 cm nodig. Dit i.v.m de hitte-
ontwikkeling onder het gasblok en de grootte van de demper.
 
Alle Quattro-fire gasblokken worden uitvoerig getest voordat ze 
onze fabriek verlaten. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken of het 
vlammenspel natuurgetrouw is!

De volgende gasblokken zijn leverbaar:

Quattro-fire gasblokken
Lengte 
(cm)

Breedte 
(cm)

Quattro-fire 20x20 20 20 8 5,6

Quattro-fire 35x20 35 20 10,4 6,5

Quattro-fire 50x20 50 20 13,4 8,4

Quattro-fire 65x20 65 20 16,7 10,6

Quattro-fire 80x20 80 20 20,5 13

Quattro-fire 100x20 100 20 23,5 14,5

Quattro-fire 120x20 120 20 27 17,9

Quattro-fire 140x20 140 20 30 25

Quattro-fire 30x30 30 30 14,7 9,5

Quattro-fire 50x30 50 30 20,5 13

Vermogen in kW
Aardgas      Propaan

Big-fire 750 Big-fire 1025 Big-fire 1125

Big-fire 400 Big-fire 570 Big-fire 730

Big-fire 570 PROPAAN Big-fire 750 PROPAAN Big-fire 1125 PROPAAN

Deze gasblokken kunnen allemaal uitgevoerd
worden met een afstandbediening, al dan
niet in combinatie met ventilator.

Quattro-fire gasblokken

Uiteraard zijn alle Big-Fire gasblokken CE-gekeurd. Open Haarden, Schouwen en Kachels



Quattro-fire 65x20 Quattro-fire 80x20 Quattro-fire 100x20

Quattro-fire 20x20 Quattro-fire 35x20 Quattro-fire 50x20

Quattro-fire 120x20 Quattro-fire 140x20 Quattro-fire 30x30

Quattro-fire 50x30

Voor een natuurlijk vlammenspel.
 

Zolang de gas openhaard bestaat, zijn er ook al losse houtstammen 

en complete stammensets te koop voor deze haarden. De 

Salamander openhaarden heeft een zeer uitgebreid assortiment 

houtstammen, waarvan u niet kunt vermoeden dat het om “namaak 

hout” gaat. Standaard worden al onze gasblokken geleverd met 

een houtstammenset, maar als u uw haard wilt decoreren, dan kunt 

u losse houtstammen, dennenappels, schors, kooltjes, snippers en 

kleine zakjes gloeimateriaal verkrijgen.

 

De houtstammen en het gloeimateriaal die De Salamander 

Openhaarden levert, zijn vervaardigd uit de beste vuurvaste 

materialen en zijn erg slijtvast, waardoor uw haard, ook na lange 

tijd stoken, nog steeds dezelfde mooie karakteristieke uitstraling 

heeft!

Houdt u er wel rekening mee dat u geen andere stammen 

direct op het gasblok legt, dan de stammen die er door ons 

bijgeleverd worden. Het gasblok moet namelijk voldoende 

zuurstof krijgen, anders kan het gaan roeten.

Houtstammen & gloeimateriaal

Uiteraard zijn alle Quattro-fire gasblokken CE-gekeurd. Open Haarden, Schouwen en Kachels



Van klassiek tot modern.
 
Reeds vele jaren is De Salamander Openhaarden ook 

producent van 2 verschillende lijnen gesloten systemen. 

Onze gesloten systemen zorgen voor veel warmte (hoog 

rendement) en een optimaal bedieningsgemak. Strak, modern, 

met een onweerstaanbare uitstraling. Uniek aan de gesloten 

systemen van De Salamander Openhaarden is het verloopstuk 

(rookgasverzamelbak) in de haard. Dit verloopstuk zal de trek 

en de verbranding positief beïnvloeden.

 

De klassieke lijn:

Hieronder staan de namen van de gesloten systemen, met hun 

inbouwmaten: 

Voor ieder gesloten systeem uit deze serie zijn er een aantal 

lijsten ontworpen: 

Smalle lijsten in zwart/antraciet, bruin/brons & geborsteld RVS.

Brede lijsten in zwart/antraciet, zilver metallic & geslepen RVS.

Een extra smalle (mat zwarte) lijst om de haard geheel in te 

bouwen.

De gesloten systemen zijn ook te verkrijgen in kiezelstook of 

met structuur rugwanden i.p.v de zwarte lamellen rugwanden. 

De klassieke lijn gesloten systemen kunnen zowel handbediend 

als afstandbediend geleverd worden. De waakvlam dient echter 

altijd eerst met de hand ontstoken te worden, alvorens het 

vlammenspel te regelen is met de afstandbediening.

Set luxe stammen (11-delig) Kooltjes (per stuk) Dennenappel luxe groot open

Set gekloofde stammen (4-delig) Set berkenstammen (3-delig) Set verbrande stammen (3-delig)

Zakje keramische kiezel klein (300 gr) Zakje houtsnippers beige Zakje vermiculite (gloeimateriaal gasblok)

Splitwood 3 (16 cm) Schors (per stuk) Driftwood 3 (34 cm)

Houtstam berken (20 cm) Driftwood 5 (36 cm) Splitwood 7 (45 cm)

Meer stammensets en gloeimateriaal? Ga dan naar www.desalamander.com

GS type frontmodel Breedte Hoogte

GS 650 550 mm 660 mm

GS 750 660 mm 460 mm

GS 1000 910 mm 390 mm

De GS-650 is ook als DOORKIJK model te verkrijgen!

De strakke moderne lijn:

Geheel in de trend van deze tijd heeft De Salamander 

Openhaarden een viertal nieuwe gesloten systemen ontwikkeld. 

Het gaat hier om brede systemen, die allemaal zijn voorzien van 

een volledig automatische afstandbediening. Al deze systemen 

dienen volledig in de muur ingebouwd te worden. Er zijn dus 

GEEN lijsten op de muur. Al deze systemen kunnen ook als 

DOORKIJK model geleverd worden.

Hieronder staan de namen vermeld (de getallen in de naam 

geven de opening van de haard aan): 

GS-800 x 400 afstandbediend.
GS-1000 x 420 afstandbediend.
GS-1200 x 440 afstandbediend.
GS-1400 x 460 afstandbediend.
GS-800 x 400 afstandbediend (DOORKIJK).
GS-1000 x 420 afstandbediend (DOORKIJK).
GS-1200 x 440 afstandbediend (DOORKIJK).
GS-1400 x 460 afstandbediend (DOORKIJK).

Gesloten systemen
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In eigen huis ontwikkeld.
 
De Rozella is een stalen haard die geheel in de muur wordt 

geplaatst. De voorzijde van de haard wordt vaak strak afgewerkt, 

al dan niet met lijsten op de muur. Als een stookopening te 

groot wordt voor natuurlijke trek, kunnen we deze verkleinen 

met een, gedeeltelijke, glasplaat.

Al deze Rozella’s zijn ook leverbaar in Propaan uitvoering.

De gasblokken van De Salamander Openhaarden zijn uiteraard 

CE-gekeurd. Door de jaren heen, hebben we al een groot aantal 

verschillende Rozella’s gebouwd in alle soorten en maten. Door 

specialistisch werk zijn we groot geworden en we durven 

daarom wel te stellen dat geen eis ons te gek is.

Kortom, indien uw keuze technisch verantwoord is, kunnen wij 

uw Rozella bouwen, helemaal op maat, zoals u hem wenst!!!!

Rozella’s
Wij hebben een 3-tal lijnen met standaard Rozella’s ontwikkeld, 

die wij tegen een scherp tarief met snelle levertijd kunnen 

leveren:

Al deze Rozella’s kunnen wij
leveren met een afstandbediening, 
al dan niet in combinatie met een 
ventilator.

Rozella met Quattro-fire gasblok:

Rozella Quattro fire 850 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1000 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1200 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1400 gas met beveiliging

Rozella Quattro fire 1600 gas met beveiliging

Rozella met lijnvuur:

Rozella met lijnvuur met beveiliging

Rozella met Big-fire gasblok:

Front 75 Rozella gas met beveiliging

Links open 75 Rozella gas met beveiliging

Rechts open 75 Rozella gas met beveiliging

3-zijde 75 Rozella gas met beveiliging

Rozella Panorama gas met beveiliging

Doorkijk Rozella gas met beveiliging

Voor een volledig overzicht, verwijzen wij u graag naar onze website (www.desalamander.com). Open Haarden, Schouwen en Kachels



Flexibel

De Salamander Openhaarden levert enkelwandige flexibele 

rookkanalen in RVS die geschikt zijn om gasopenhaarden op aan 

te sluiten. Deze rookkanalen worden vaak gebruikt om door een 

gemetseld kanaal te trekken, of om een gesloten systeem aan te 

sluiten.

Wij verkopen deze flexibele rookkanalen in de volgende diameters:

Deze flexibele rookkanalen kunt u door middel van een aansluitstuk 

flexibel aansluiten op de standaard rookgasaansluitingen bovenop 

uw Salamander Openhaard / gesloten systeem.

 

De Salamander Openhaarden levert de diameters Ø 100mm, Ø 

130mm, Ø 150mm, Ø 180mm, Ø 200mm & Ø 250mm uit voorraad 

(zolang de voorraad strekt). Alle overige diameters moeten wij 

bestellen. De levertijd is gemiddeld 2 weken!!!

Enkelwandig

Onze enkelwandige rookkanalen zijn van een hoogwaardige 

kwaliteit, uitgevoerd in RVS. Deze kanalen zijn enkelwandig. Houdt 

u er rekening mee dat u vanaf het punt waarop u door de verdieping 

gaat, dubbelwandig rookkanaal moet gebruiken!

 

Wij verkopen deze rookkanalen in de volgende diameters:

 

 

De Salamander Openhaarden levert de diameters Ø 150mm, 

Ø 200mm, Ø 250mm, Ø 300mm, Ø 350mm & Ø 400mm uit 

voorraad (zolang de voorraad strekt). Alle overige diameters moeten 

wij bestellen. De levertijd is gemiddeld 2 weken!!!

Uiteaard zijn deze rookkanalen CE-gekeurd voor alle landen in Europa.

Laat uw rookkanaal altijd installeren door een 
erkende rookkanalenbouwer!

Let op: Niet alle rookkanalen van diverse leveranciers 
hebben exact dezelfde maat. Soms kan daar een 
beetje verschil in zitten waardoor je verschillende 
merken niet met elkaar kunt combineren. 

Dubbelwandig geïsoleerd

Onze dubbelwandige rookkanalen zijn van een hoogwaardige 

kwaliteit, uitgevoerd in RVS. De isolatie is 25mm.

Wij verkopen deze rookkanalen in de volgende diameters: 

De Salamander Openhaarden levert de diameters Ø 150mm, Ø 

200mm, Ø 250mm, Ø 300mm, Ø 350mm & Ø 400mm uit voorraad 

(zolang de voorraad strekt). Alle overige diameters moeten wij 

bestellen. De levertijd is gemiddeld 2 weken!!!

 

Concentrisch

Een concentrisch kanaal zuigt door het buitenste gedeelte van 

het kanaal verse lucht aan en blaast de vuile lucht door het 

midden van het kanaal weer naar buiten. De verse lucht wordt 

voorverwarmd als hij naar binnen wordt gezogen.

Daardoor zal het systeem beter trekken.

 

Deze kanalen zijn voor de gesloten

systemen ontwikkeld. De Salamander

Openhaarden verkoopt alléén concentrische

rookkanalen van de allerhoogste kwaliteit

van het merk Metalotherm Ontop. Deze RVS

rookkanalen zullen een garantie zijn voor vele

jaren onbezorgd stookplezier.

 

Wij verkopen deze rookkanalen in de volgende

diameters:

Ø 100mm Ø 130mm Ø 150mm Ø 180mm Ø 200mm Ø 250mm

Ø 100mm Ø 125mm Ø 150mm Ø 180mm Ø 200mm Ø 250mm

Ø 300mm Ø 350mm Ø 400mm

Ø 100mm Ø 125mm Ø 150mm Ø 180mm Ø 200mm Ø 250mm

Ø 300mm Ø 350mm Ø 400mm

Concentrisch Ø 100 / 150mm Concentrisch Ø 130 / 200mm

Rookkanalen

Voor een volledig overzicht, verwijzen wij u graag naar onze website (www.desalamander.com). Open Haarden, Schouwen en Kachels



Al vele jaren maken wij....
 
Hiermee heeft De Salamander Openhaarden haar sporen verdiend. Reeds vele 

jaren maken wij, op verzoek, vele producten op maat. U kunt hierbij denken 

aan betonnen prefab rugwanden, rookverzamelkappen, vuurkorven, complete 

open gashaarden, schoorsteenkappen, vonkenschermen en nog veel meer.

Als iets technisch mogelijk is en u levert een goede 
maattekening aan, dan kunnen wij het product 
fabriceren, zeker weten!!!

Alleen het beste!
Indien uw rookkanaal niet voldoende capaciteit heeft, kan er in de meeste 

gevallen gebruik worden gemaakt van een rookgasafzuiger. De Salamander 

verkoopt alleen de beste rookgasafzuigsystemen van het merk Exhausto 

(Inatherm). Deze rookgasafzuigers zullen, ook na vele jaren, nog steeds feilloos 

functioneren.

De rookgasafzuigers voor houtstook openhaarden worden ingeregeld op uw 

openhaard en zullen dan hun werk doen.

Er zijn een tweetal rookgasafzuigsystemen:

Voor houstook openhaarden

Voor gasstook openhaarden

Speciaalwerk 

‘uit het vuur geboren’

Voor een volledig overzicht, verwijzen wij u graag naar onze website (www.desalamander.com).

Check onze website voor meer info (www.desalamander.com)

Rookgasafzuigers & toebehoren 

Flexibele, enkele, dubbelwandige
& concentrische rookkanalen

De rookgasafzuigers voor gasstook openhaarden hebben een beveiligings-

systeem dat voortdurend de druk in uw rookkanaal meet. Als er om wat voor

reden dan ook een onvolkomendheid wordt gemeten, dan zal uw

gasopenhaard uitgeschakeld worden.

Open Haarden, Schouwen en Kachels



Uw dealer:

De Salamander Open Haarden B.V.
De Dieze 42
5684 PT Best

Telefoon. 0499-372600
Fax. 0499-397527

info@desalamander.com
www.desalamander.com
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