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Haardenspeciaalzaak Emmen geeft vorm aan vuur

De fascinatie voor vuur is
zo oud als de mensheid en is
ook altijd omgeven met
begrippen als sfeer, warmte
en gezelligheid. De iets
oudere generatie kan daar
moeiteloos de herinnering
aan gezeul met brandstof,
stuivend as en de beruchte
kolenkit aan toe voegen.
Het gasveld van Slochteren
doofde met een wijdvertakt
net van leidingen tot in de
verste uithoeken van het
land de laatste gloeiende
kooltjes en smeulende
turven. De tijd was rijp
voor moderne verwarmingssystemen met een prominente plaats in elk interieur
voor radiatoren van allerlei vorm en afmetingen.
‘Gemakkelijk en schoon’, stelden de eerste gebruikers van de centrale verwarming vergenoegd
vast, ‘steriel en ongezellig’ verzuchtten enige jaren later degenen die met iets van weemoed
terugdachten aan het vlammenspel tussen briketten of antraciet.

I

Inmiddels staat binnen de binnenhuisarchitectuur de meerwaarde
van een zichtbaar vuur niet meer ter discussie. Wel kan de wijze
waarop een haard geïntegreerd wordt in een interieur nog onderwerp van een inspirerend gesprek zijn. Wij wenden ons daarvoor tot de Haardenspeciaalzaak Emmen aan het Noordeind 90
in Emmen, waar we op hetzelfde adres kennismaken met een
prachtige, moderne ontwerpstudio. Als eerste in Nederland mocht
het bedrijf zich gediplomeerd lid van het sfeerverwarmingsgilde
noemen. Een erkenning van de toppositie in deze sector die
eigenaar Henk Moes sindsdien wist te consolideren dankzij trefwoorden als service, kwaliteit en een eigen ontwerpstudio die
elke koper de garantie van exclusiviteit geeft.

Verkoop van meer dan vuur
De Haardenspeciaalzaak Emmen huisvest een showroom van
ongeveer 1000 m2 waar de huiselijke sfeer je bij binnenkomst
tegemoet komt. In een prachtige ambiance waar de aandacht
voor detail en exclusiviteit tastbaar aanwezig is, staan in sfeervolle, harmonieuze opstellingen brandende haarden en tal van
accessoires.
Het is aan de klant te kiezen voor een eerste oriëntatie ‘at random’
of doelbewust binnen te treden in een van de vier gespecialiseerde
afdelingen van de showroom.
Henk Moes: ‘In de Haardenspeciaalzaak Emmen hebben we
verschillende ruimtes ingericht waar we de diverse mogelijkheden van sfeerverwarming voor elk interieur overzichtelijk
presenteren. Schouwen, elektrische sfeerverwarming, hout- en
gashaarden en uiteraard de Haardenstudio, een afdeling waar
we moderne haarden optimaal tot recht laten komen.
Ook de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, ik noem bijvoorbeeld de liftdeurhaarden, demonstreren wij graag en uitgebreid
in onze showroom.’
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Menigeen koestert de wens het interieur te verrijken met een
bepaald type haard. Een deel van het koperspubliek komt daarvoor terecht bij ondernemers die de verkoop van sfeerverwarming
erbij doen of gericht zijn op snelle omzet met garantie tot de
deur. De Haardenspeciaalzaak
Emmen richt zich nadrukkelijk
op een ander segment.
Deze groep gaat bij de aanschaf
van een haard niet over één
nacht ijs, maar stelt prijs op een
gedegen advies, aankoopbegeleiding en een hoog serviceniveau. Goede smaak, harmonie en esthetica zijn voor hen
de leidende principes.
Henk Moes: ‘Het koperspubliek waar wij ons op richten
onderscheidt zich door een
uitgesproken voorkeur voor
exclusiviteit en kwaliteit.
Voor hen is het voorts van
belang dat interieur en comfort
representativiteit vertegenwoordigen. Materiaalkeuze,
afwerking en totale begeleiding
bij de uitvoering van het sfeerverwarmingsconcept zijn voor
deze groep van belang voor
de koop van een haard.
Deze groep van belangstellenden is bij de Haarden-
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speciaalzaak Emmen aan het goede adres. Als geen ander leggen
wij het accent op de verkoop van meer dan vuur alleen en kent
ons team alle finesses van ontwerp tot aanleg van sfeerverwarmingssystemen.’
Tijd en aandacht
Wie binnenstapt bij de Haardenspeciaalzaak Emmen ondergaat
vanaf het eerste moment de sensatie van prachtige opstellingen in
diverse typen en stijlen haarden. De neiging je meteen te nestelen
in een van de harmonieuze interieurs kan nog maar net onderdrukt worden. Het is duidelijk, deze zaak kiest voor sfeer, harmonie en huiselijkheid en dat komt in ieder detail tot expressie. In
een dergelijk concept past uiteraard alleen een assortiment waar
plaatsgemaakt is voor gerenommeerde merken zoals Dik Geurts
en Harry Leenders, Kalfire en Bellfire.
Naast deze keuze die gedicteerd is door kwaliteit en exclusiviteit
is ook de tijd en de aandacht waarmee een aankoopadvies omgeven is hartverwarmend. Na een eerste oriëntatie in de Haardenspeciaalzaak Emmen kan meteen een gesprek plaatsvinden over
de individuele wensen , maar nog liever maken Henk Moes en
zijn vrouw een afspraak om alle varianten van ontwerp en plaatsingsmogelijkheden in een ontspannen sfeer onder de loep te
kunnen nemen.
Op die manier kan optimaal geïnventariseerd worden wat de
koper zoekt en in die context kan vervolgens een uitgekiend
advies uitgebracht worden waarin rekening wordt gehouden met
tal van factoren die van belang zijn bij de aanschaf van sfeerverwarming.
Henk Moes verliest zich daarbij niet in driedimensionale computertechnieken maar hanteert vaardig potlood en schetspapier
waarmee zich in enkele trefzekere lijnen het talent en gevoel
voor binnenhuisarchitectuur manifesteert.
Henk Moes: ‘Een belangrijk onderdeel van de Haardenspeciaalzaak Emmen is de ontwerpstudio. We nemen graag alle tijd voor
de beeldvorming van wat een klant precies zoekt en presenteren
op basis daarvan een voorstel. In het ontwerpen van een haard
met mooie interieurstukken daaromheen zie ik elke keer weer
een prachtige uitdaging. Het is maatwerk en wat dat betreft ben
ik ook erg ingenomen met de samenwerking met de alom
bekende prestigieuze interieurzaak Haverkort uit Steenwijksmoer.
Dat geeft mij dan weer de mogelijkheid nog meer in te spelen
op individuele wensen en ik kan het totaalaanbod inzichtelijk
maken. Dat soort zaken onderscheidt ons nadrukkelijk van
andere leveranciers van sfeerverwarming. Ik ben er niet alleen
trots op dat ik het eerste erkende sfeerverwarmingsbedrijf in
Nederland was, maar tegelijkertijd is dat ook een stimulans voortdurend alert te zijn
op ontwikkelingen in de markt
en vooral innovatief op te
treden. Wij voegen steeds iets
toe met onze eigen ontwerpen
en het is plezierig dat ik uit de
respons kan concluderen dat
klanten met oog voor detail,
service en kwaliteit dat op prijs
stellen. Ik krijg regelmatig
brieven waarin doorklinkt dat
men zeer tevreden is over de
haard die wij ontwierpen en
installeerden. Voor mij zijn
dat signalen dat de Haardenspeciaalzaak Emmen een
eigen, herkenbare koers heeft
die veel tevreden klanten met
volop vertrouwen in ons bedrijf
oplevert.’
Specials
Een mooi brandende haard in
de huiskamer is een belangrijk
en in het oog springend deel
van het interieur. Daar mag en

moet veel zorg aan besteed worden. Veel mensen ontdekken
tegelijkertijd dat een brandend vuur een goede investering is voor
de huiskamer. Daarnaast
worden haarden ook steeds vaker geplaatst in ruimtes waar tot
dusver alleen de cv radiator aangetroffen werd. Ook in badkamers en slaapvertrekken is een brandend vuurtje een sfeerverhogend element en ook voor die doeleinden is de Haardenspeciaalzaak Emmen het aangewezen bedrijf voor ontwerp,
installatie en levering van alle bijbehorende accessoires.
Henk Moes: ‘We brengen met onze eigen ontwerpafdeling veel
warmte en exclusiviteit in iedere gewenste omgeving. Het loont
beslist de moeite om voor aankoop een uitgebreide oriëntatiefase
te doorlopen. Soms hebben mensen geen idee van wat er allemaal op de markt is en welke mogelijkheden er zijn op het
gebied van sfeerverwarming. Wij doen er echt alles aan voor ons
koperspubliek inzichtelijk te maken welk type haard het meest
tot zijn recht komt.
Ook de wereld van hotels en restaurants ontdekte wat wij zoal
te bieden hebben. Suites en vergaderruimtes winnen aan sfeer en
uitstraling met de plaatsing van een haard die stamt uit de ontwerpstudio van Haardenspeciaalzaak Emmen. Er is zeer veel
mogelijk op dit gebied, maar alles hangt af van het juiste advies
en de expertise van de leverancier. Met onze spraakmakende
service en oog voor exclusiviteit bereiken we een select publiek
dat prijs stelt op kwaliteit en maatwerk.’

(foto’s: Wessel Berkhout, Emmen).
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