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Waalse Harzé ver trekken dagelijks

inbouwhaarden naar een nieuwe klant,

voor het merendeel (zo’n 60 procent)

in eigen land, maar grotendeels ook in

Frankrijk, Spanje, in heel Europa, én zelfs

in de Verenigde Staten en Japan. De

ongeveer 130 werknemers van dit

bedrijf, waar het er onderling nog erg

familiair aan toegaat, mogen met trots

zeggen “Dit is Belgisch!”

Waarop is dat succes gebaseerd? Etienne

Fraikin, sales manager van Bodart

& Gonay: “De kwaliteit van het Luikse

STAALHARDE BELGISCHE KWAL ITE I T

Wie staalharde bewijzen wil van

kwaliteitshaarden, moet maar eens een

kijkje gaan nemen bij één van de

speciaalzaken -waarvan zo’n zestig in

Vlaanderen- die de hout- en gashaarden

van de Belgische fabrikant Bodart &

Gonay verdelen. Vanuit de basis in het



staal (Harzé ligt zo’n 30 km ten zuiden

van Luik) is welbekend. De heren Bodart

en Gonay waren dan ook in het midden

van de twintigste eeuw actief met de

bewerking van staalplaten. Op een

mooie dag kregen de twee schoonbroers

zin in een eigen onderneming en startten

ze hun eigen productie op. Ze fabriceer-

den… brievenbussen in roestvrij staal

(inoxydable, vandaar dus inox). De brieven-

bussen maken vandaag trouwens nog

steeds een deel(tje) uit van onze pro-

ductie”.

In de tweede helft van vorige eeuw

evolueerde het bedrijf van de heren

Bodart en Gonay -in 1987 overgenomen

door Alain Nagelmackers van de gelijk-

namige bank- meer naar de productie

van individuele verwarmingssystemen.

Dhr. Fraikin:“In 1981 lanceerden wij met

de In-Fire de eerste inbouwhaard, geschikt

voor het stoken van hout en steenkool.

Vandaag zijn het uiteraard -en dan vooral

in Vlaanderen- de inbouwhaarden  op

aardgas die de consument verleiden

dankzij hun moderne design en het

mooie vlammenspel. In het zuiden van

het land wordt nog vaker hout gestookt.

Daarvoor zijn onze inbouwhaarden met

liftdeur eveneens uitstekend geschikt.

Met geopende liftdeur krijg je het effect

van de authentieke open haard, met

gesloten liftdeur krijg je uiteraard een

hoger verbrandingsrendement”.

De gasinbouwhaarden van Bodart &

Gonay zijn meesters in veiligheid dankzij

een efficiciënte luchtcirculatie via hermetisch

afgesloten concentrische buizen en een

perfect beveiligingssysteem. Zelfs bij een

interne ontploffing zal het veiligheidsglas

van de haard niet breken. De R&D-afdeling

van Bodart&Gonay werkt constant aan

nieuwe modellen met een nog hoger

verbrandingsrendement en nog minder

CO2-uitstoot. Daarbij houdt de fabrikant

rekening met nieuwe en verwachte

emissienormen die op Belgisch en

Europees niveau worden uitgevaardigd.

Bodart&Gonay scoort zelfs nu al beter

dan de normen die binnen afzienbare tijd

zullen gelden!
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