BEHAAGLIJK

vlammenspel
Speels spuwen de houtblokken vlammetjes. Langzaam
gloeien ze rood op. Het vuur verspreidt een behaaglijke
warmte en het vlammenspel hult de kamer
in een gouden gloed. Nu de temperaturen weer lager
worden en de avonden langer, is het heerlijk om thuis te zijn.
Kaarsjes aan, een goed glas wijn, een lekker kaasplankje
en een knappend haardvuur.

Het valt niet te ontkennen: een haard is
absoluut een sfeerverhogende factor voor de
woonkamer. Daarbij maakt het niet uit of
het om een gashaard of een op hout of pellets
gestookte kachel gaat. Het verschil is overigens nauwelijks te zien. ‘De gashaarden van
tegenwoordig branden ontzettend mooi. Het
vuur is heel realistisch’, vertelt Henk Moes van
Haardenspeciaalzaak Emmen terwijl hij door
zijn bijzonder ruime showroom loopt.
Beleving
‘En een haard is in ieder interieur in te passen,
zelfs in een appartement. Daarvoor zijn elektrische haarden heel geschikt. Je hebt dan toch
de beleving van zo’n brandend vuur, ondanks
het feit dat er geen mogelijkheid is om een
afvoerkanaal aan te leggen. Eigenlijk is er voor
elk wat wils. Voor wie zo duurzaam mogelijk
wil stoken, heb je de pelletkachels waarmee
je veel energie kunt besparen. Je kunt er zelfs
subsidie voor krijgen.’

Er zijn zelfs haarden met liftdeuren, zodat er
gekozen kan worden om open of dicht te stoken. Maar ook gashaarden waarvan de afvoer
altijd door een muur of dak kan worden geleid
en die in elke maat geleverd kunnen worden.
Een haard past zowel in een klassiek, landelijk als modern interieur en kan desgewenst
geleverd worden met ombouw en audiokasten, vertelt Moes. ‘Zo wordt de haard het
middelpunt van je huis, een verfraaiing van je
woonkamer. Een stukje beleving waar je toch
doorgaans tweederde van het jaar plezier
van hebt.’
Inspiratie
Alhoewel een haard van oudsher met hout
gestookt werd, kiezen tegenwoordig steeds meer
mensen voor gas. ‘Het is veel schoner, makkelijker
en het brandt heel mooi’, weet Henk. ‘De warmte
is ook beter te reguleren én een gashaard is overal
te plaatsen.’ Wie bij Haardenspeciaalzaak Emmen
om advies komt, kan veel inspiratie opdoen in de
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showroom die in verschillende afdelingen en
stijlkamers is onderverdeeld. Iedere ruimte heeft
een eigen, huiselijke inrichting waardoor je de
sfeer die een haard de woonkamer geeft nog
beter kunt proeven.
‘Ons assortiment is zo breed mogelijk’, vertelt
Henk vol passie. ‘Elke haard die je hier ziet
staan, kun je groter of kleiner krijgen. Daarom
ga ik ook altijd bij de klant thuis langs om foto’s
te maken van de woonkamer. Een haard zit
vast, dus het moet qua formaat en stijl helemaal
passen. Vervolgens maak ik een aantal schetsen
op de tekentafel, zodat de klant een indruk
krijgt van de mogelijkheden. Bij ons is niets
standaard, het gaat altijd om een stukje maatwerk. Maatwerk dat helemaal bij het bestaande
interieur én de klant past. We kunnen dat hele
traject van A tot Z verzorgen: van de aanleg van

een nieuwe haard tot het onderhoud door onze
eigen servicedienst.’
Fraaie meubels
Sinds kort werkt de speciaalzaak uit Emmen
samen met O42 interieur uit Groningen. ‘Er
staan een paar haarden van mij bij hen in de zaak
en omgekeerd vind je hier meubels van O42.
Op die manier krijgen klanten die op zoek zijn
naar nieuwe meubels een indruk wat een haard
voor hun nieuwe interieur kan doen. Omgekeerd
werkt het natuurlijk eveneens: wie hier een haard
uit komt zoeken, kan ook geïnteresseerd raken
in de fraaie meubels van O42. Het is een winwinsituatie. Het gaat om het totale plaatje van
een woonkamer. En daarbij is een haard beslist
van toegevoegde waarde door de sfeer.’
www.haardenspeciaalzaakemmen.nl

