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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

 





.   100% Nederlands maatwerk openhaarden

.   Eigen ontwerp- en tekenafdeling voor 3D visualisaties

.   Eigen collectie hoogwaardige gesloten hout- en gassystemen



uniek in 
hout- ,  gas- , 

ethanol-& 
elektrische 

haarden
Zowel de haard als de inwendige techniek worden in eigen huis geproduceerd in Veghel.

Alle haarden voldoen aan de moderne eisen en regelgeving. In tegenstelling tot andere 

leveranciers heeft Boley zowel een systeem- als installatiekeur op het geheel van haard- en 

randproducten. Naast het exclusieve maatwerk levert Boley een ruime collectie hout- en 

gashaarden met een gesloten verbrandingssysteem. Dit zijn haarden met een uitzonderlijk hoog 

rendement en deze kunnen prachtig ingebouwd worden in een wand, maar uiteraard ook in een 

metalen ombouw of houten interieur meubel. 

Met de lopende gasdiscussie in het vizier, kan Boley al haar haarden met biogas uitvoeren. 

Tevens is er de mogelijkheid om de modellen van een elektrisch vuur te voorzien. Voor elke 

eventuele realisatie wordt een 3D schets uitgewerkt op basis van de bouwtekening om het 

vuurmeubel naadloos aan te laten sluiten op het in- of exterieur. Ook buitenhaarden behoren 

tot de eindeloze mogelijkheden. Kortom Boley staat voor;
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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.

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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Outdoor f ires



De B.Black  serie
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work
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