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Boley vervaardigd sinds 1970 exclusieve openhaarden in eigen atelier. 

Steeds luisterend naar de individuele wens en het verlangen naar een compromisloze vormgeving. 

Hierbij staan veiligheid en kwaliteit centraal, of het nu gaat om een traditioneel houtvuur, 

of een realistisch gasvuur. 

Naast het exclusieve maatwerk is Boley tevens importeur van een collectie hout- en gashaarden

met een gesloten verbrandingssysteem. Deze haarden kennen een rendement van maar liefst 87%.

Voor informatie over de haarden en de dealers van Boley, verwijzen wij u graag naar www.boley.nl 

Boley has been manufacturing exclusive fireplaces in its own workshop in The Netherlands since 1970. 

Always listening to the needs and desires of the individual and aiming for uncompromising design,

with safety and unsurpassed quality at its core.

Boley fireplaces are available as a traditional wood fire, as well as a realistic gas fire. 

In addition to the exclusive design fireplaces, Boley is also the distibutor of a collection of wood-

and gas fireplaces with a closed combustion system. These fireplaces boast an efficiency of up to 87%.

For more information about our fires and the Boley dealer network, please refer to www.boley.nl
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EXCLUSIVE FIREPLACES SINCE 1970
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Van ontwerp 
tot realisatie
Voor elk project wordt een 

nauwkeurig 3D plan getekend om 

een goede voorstelling van de 

mogelijkheden te laten zien.

From design 
to realisation
For each project we create a 

scaled 3D visual to bring designs and 

concepts to life.
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Voor deze stadsvilla werden voor de belangrijkste 

leefruimtes haarden ontworpen in een modern landelijke stijl.

For this city villa Boley designed several fireplaces for the 

main living spaces with a contemporary country twist.
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Materialen
Boley past een grote verscheidenheid aan 

materialen toe. 

Zoals bijvoorbeeld koper, geblauwd staal, rvs, glas, 

natuursteen, hout en leer.

Materials
Boley works with a wide variety of unique

materials and finishes.

Such as copper, blue steel, stainless steel, glass,

natural stone, wood and leather.
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Made in Holland
Boley vervaardigd al haar maatwerk in eigen atelier in Veghel.  

Bewijs van ouderwets ambacht gecombineerd met 

moderne techniek. 

Alles gebeurd in eigen huis, van metaalbewerking tot het 

hoogwaardig aflakken van het eindproduct.

Made in Holland
Boley produces all custom work in its own workshop in Veghel. 

Where its merges beautiful, old-fashioned craftmanship with 

cutting edge, modern technology. 

Everything is produced in-house, from metalwork to the high 

quality finishes of the end product.
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Het geoxideerde Cor-ten staal geeft deze haard een extra robuuste en originele uitstraling. 

De combinatie van een haard, tv en audiokast maakt dit vuurmeubel tot een multifunktioneel 

ruimtescheidend element. 

The oxidized Cor-ten steel gives this fireplace an extra robust and original look. 

This design is far more than simply a fireplace, but a multifunctional combination of fire, 

TV and unique furniture.
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Sculpturale vuurobjecten
Naast het strakke minimalisme kennen de ontwerpen van 

Boley een fantasierijke verscheidenheid in vormgeving. 

Sculptural fire objects
Boley has used its minimalistic and uncompromising design 

to develop other similarly unique designer objects.
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Speciale glastoepassingen
De transparantie van glas kan een ontwerp een extra 

dimensie geven, toegepast als doorkijk materiaal of als 

een spiegelend oppervlak..et hoogwaardig aflakken van het 

eindproduct.

Special  glass applications
The transparency of glass can give an extra dimension 

to a design, applied as a see-through material or as 

a mirrored surface.
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In deze toepassing werd gekozen voor een 

gekleurd glazen ombouw. 

De tv werd aan de ene zijde op het glas,

en aan de andere zijde achter het glas 

gemonteerd.

This application was chosen with a 

coloured glass surround.

On one side a tv was mounted onto

the glass, and on the other side a TV was 

installed behind the glass.
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Miele Insperience Centre
In het Miele Insperience Centre werden op twee locaties bijzondere haarden geplaatst. 

Miele Insperience Centre
At two locations in the Miele Insperience Centre special fireplaces were designed and installed.
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Gesloten verbranding
Boley levert een zeer uitgebreide collectie gesloten hout-en gashaarden. 

De basismodellen dienen telkens als uitgangspunt voor de eindeloze variëteit aan ombouw mogelijkheden. 

Deze haarden dragen het eco-green plus logo, en kennen een rendement tot wel 87%.

Closed combustion
Within the Boley collection there is an extensive range of wood and gas fires with a closed combustion system. 

The basic models are a starting point for a variety of bespoke, decorative surrounds that can be added. 

These fireplaces carry the eco-green plus logo, with an efficiency up to 87%.
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Buitenhaarden
Een hout- of gasvuur in een buiten ruimte

levert zowel praktische als emotionele 

warmte in elk jaargetijde. De houthaarden 

kunnen optioneel met een BBQ rooster en 

een vonkenscherm uitgerust worden.

Outdoor fires
A wood or a gas fire in an outdoor space 

provides both practical and emotional 

warmth for every season. The wood 

burning fireplaces can be equipped with 

a BBQ grill and a fireguard for added 

functionality.
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Klassieke haarden 
Om tot een tijdloos klassieke uitstraling te komen is er keuze uit vele materialen. 

Zo wordt er veelal natuursteen en ambachtelijk smeedstaal toegepast.

Classic fireplaces
Natural stone and hand-forged steel alongside a choice of many other materials 

can be combined to create a timeless classic look.
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Het li jnvuur
Als antwoord op de vraag naar een minimalistisch 

vuur,  ontwikkelde Boley in 1995 het inmiddels 

wereldbekende lijnvuur. 

Door de sobere belijning van deze serie laat het zich 

makkelijk aanpassen aan zowel een strakke als een 

decoratieve omgeving.

The line fire
In response to the demand for a minimalistic fire, 

Boley developed the world famous line fire in 1995.

The sleak lines of this collection gives a versatility 

meaning. These fires can be seamlessly integrated 

into both a contemporary interior as well as a more 

traditional space.
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boley exclusive f ireplaces
showroom	|	headoffice	|	production	
marconiweg 1 | 5466 as  veghel | the netherlands 
+31 (0)413 340545 | www.boley.nl 

concept
esther boley pangemanan 

real isat ion
bek	|	maakt	communicatie	|	bek.nl

photography
rene van dongen | www.architectuur-interieurfotografie.nl

dealers
austria	|	belgium	|	china	|	denmark	|	estonia	|	france	|	germany	|		greece	|	italy	|	latvia	|	luxembourg	|	
the	netherlands	|	norway	|	russia	|	spain	|	turkey	|	ukraine	|	united	kingdom	|	www.boley.nl

credits
kolenic	ecochic	design
studio het arsenaal
design studio marco van ham
nanne schuiveling custom made interiors
eric	kuster	metropolitan	luxury
architectuurbureau	voss
in	bouwkunde	&	vormgeving
leo interieur groep
culimaat	high	end	kitchens	&	interiors	      20
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|	hertroijs	architecten
|	jos	van	zijl	interieur	ontwerp
|	b-too	ruimtelijk	vormgevers
| daverveld ontwerpers  
|	lab	32	architecten
|	ewaldbosgoedopenhaardenontwerpstudio
|	rob	zeelen	interior
|	van	boven	keukens	en	badkamers
|	&	many	others
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