"Alleen het beste is goed genoeg.
Wij leveren goed werk en maken waar wat we beloven"

Het Ambacht

Onbezorgd genieten

van sfeervol vlammenspel

Een open haard geeft warmte en comfort en dient in veel gevallen als absolute eyecatcher.
Om onbezorgd te genieten van het vlammenspel dient het rookkanaal en de luchttoevoer op
de juiste manier te zijn aangelegd. Dat Het Ambacht uit Vught dit tot in de puntjes beheerst,
bewees ons bezoek aan De Appelboom.

“Het aanleggen van een ventilatiesysteem of rookkanaal is vakwerk. Ook de plaats van de schoorsteen
is van groot belang voor de goede werking van een open haard of kachel. Daarom is het raadzaam om
hier tijdens de ontwerpfase van een woning al rekening mee te houden”, aldus Yennal Erdogan van Het
Ambacht. In diens showroom zijn louter exclusieve binnen- en buitenhaarden te vinden. “Ik probeer me
met merken als Bellfires en Kal-fire bewust te onderscheiden. Je kunt wel vijftien verschillende leveranciers
in je showroom hebben, maar waar sta je dan nog voor? Bovendien geven alle merken waar ik mee werk
een prachtig vlammenspel.”

De Appelboom
Harry Kramer, samen met zijn vrouw Peggi eigenaar van De Appelboom, erkent het vakmanschap van
Het Ambacht en werkt al jaren samen met het bedrijf van Yennal Erdogan. De Appelboom is in te schakelen voor interieuradvies of de aanschaf van bijzondere meubelen of woondecoraties. Hiervoor struint
Peggi de hele wereld af. Harry houdt zich bezig met bouwbegeleiding en -advies. “Harry werkt voor al
zijn opdrachten samen met vaste mensen. We kwamen elkaar regelmatig tegen en bleken op dezelfde
frequentie te zitten. Voor de Appelboom is alleen het allerbeste goed genoeg. Wij leveren goed werk en
maken waar wat we beloven.”

Het Ambacht
De Ketting 18
5261 LJ VUGHT
Tel: 073-656 04 74
info@hetambacht.nl
www.hetambacht.nl

Jarenlange samenwerking
Deze wederzijdse klik heeft geresulteerd in een jarenlange samenwerking, die Het Ambacht zelfs tot in
St-Tropez heeft gebracht. In de villa in Kapellen, die voor Harry en Peggi dienst doet als showroom, heeft
Het Ambacht een aantal haarden en kachels gerealiseerd. Het laatste pronkstuk is een reusachtige, houtgestookte open haard in de woonkamer. “Het zijn echte haardenliefhebbers”, vertelt Erdogan. “Want
ook in de keuken, werkkamer, slaapkamer en op het buitenterras hebben we prachtige haarden mogen
plaatsen. Een betere toonzaal voor mijn werk kan ik me niet wensen!”

De Appelboom
Duinendreef 24
2950 Kapellen (België)
Tel: +32 (0)3 685 54 17
info@deappelboom.com
www.deappelboom.com
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