
DESIGN 

Het begon bijna twintig jaar geleden met de verkoop 
van een eenvoudige open haard, een schouw en wat 
kacheltjes. In die twintig jaar legden Henk en Geesje 
Moes de lat geleidelijk aan hoger, met als voorlopige 
kroon op het werk een presentatie van het complete 
Metalfire-concept, de absolute top in haarden.
Haardenstudio Henk Moes in Emmen is het ver-
haal van passie voor interieur, gevoel voor smaak 
en voortdurend alert zijn op nieuwe trends. De 
ontwerpen die van de tekentafel van Henk Moes 
komen kenmerken zich door een strak en tijdloos 
design, waarin al het overbodige is weg gelaten. 
Het is de esthetiek van het minimalisme, van less 
is more. Elke haard is harmonieus geïntegreerd in 
het interieur en maakt op subtiele wijze onder-
deel uit van de architectuur. 

Essentie
‘Geesje en ik delen een liefde voor interieur’, ver-
telt Henk. ‘We kunnen uren bladeren in stijlboe-
ken, bezoeken in binnen- en buitenland beurzen 
en laten ons door alle opgedane indrukken 
inspireren tot het ontwerpen van haarden die zich 
onderscheiden. Waar de haard vroeger dominant 
aanwezig was in het interieur, daar heeft ze zich 
nu als het ware terug getrokken in dat interieur. 
De nadruk ligt op het wezen van de haard: het 
vuur. Het vlammenspel, de warmte, de eeuwen-
oude fascinatie, gevangen in een ruimte. In haar 
essentie: een vuur in de muur.’ 

Elk ontwerp wordt in nauw overleg met de 
opdrachtgever gemaakt. ‘Daarbij betrekken we 
heel nadrukkelijk de inrichting van de ruimte 
waarin de haard geplaatst wordt. Alles moet 
in balans zijn; we hebben het hier immers over 
architectuur. Is de keuze gemaakt, dan zorgen we 
ook voor de plaatsing van de haard. Vakkundig, 
zonder rommel, de klant heeft er geen omkijken 
naar.’

Hoe strak en ingetogen de minimalistische 
architectuur ook oogt, elk product van Haarden-
studio Henk Moes is behalve een hoogstandje 
in ontwerp een wondertje van techniek. ‘De 
gecompliceerdheid zit hem inderdaad in wat je 
niet ziet. Elk ontwerp is anders, niets is standaard. 
Maar het moet technisch allemaal wel kunnen. 
Techniek is voor mij echter nooit een beperking, 
maar juist een extra uitdaging. Wat in eerste 
instantie onmogelijk lijkt, krijg ik uiteindelijk altijd 

gerealiseerd. Ook daarin wil ik grenzen verleggen, 
net als in de esthetiek van het ontwerp.’

Primeur
Met de recent geopende showroom van Metalfire 
heeft Haardenstudio Henk Moes de primeur voor 
Nederland. ‘We presenteren het complete concept 
van Metalfire. Niet alleen de haarden, maar ook 
de haardwanden en diverse inbouwsystemen. Ty-
perend voor de designarchitectuur van Metalfire 
zijn de zuivere lijnen, zonder zichtbaar kader. Elk 
type haard kent het comfort van de allernieuw-
ste technologie, die naadloos gekoppeld is aan 
de subtiele schoonheid van een schitterende 
omgeving.’ 
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IN VUUR EN VLAM
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