Door het toevoegen van een
glasplaat werd het optische effect
van een riante openhaard bereikt
“Wij bedenken overal oplossingen
voor”

Over eyecatchers gesproken; ons oog wordt direct gevangen door
een gigantische openhaard, met vlammen die rechtstreeks uit een
schilderij lijken te komen en wanden die prachtig zijn afgestuukt met
leem. Een warmer welkom hadden we ons niet kunnen voorstellen…

Optisch effect

Het Ambacht verenigt:

Maatwerk en vakwerk
Het Ambacht realiseert maatwerkhaarden die tot in de perfectie zijn uitgedacht.

Met trots toont eigenaar Yennal Erdogan zijn nieuwste referentieproject, waarmee
de haardenspecialist uit Vught bewijst voor elke wens een oplossing te vinden.
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De particuliere opdrachtgevers van Het Ambacht hadden één
nadrukkelijke wens voor hun nieuwe openhaard: deze moest zo
groot zijn, dat ze er bij wijze van spreken in zouden kunnen staan.
Een haard van een dergelijke omvang zou echter zowel een grote
hoeveelheid zuurstof als een fors rookkanaal vereisen. Daarnaast
bleek de woning van de opdrachtgevers, een riante boerderij, uitstekend geïsoleerd te zijn. In hun zoektocht naar een andere oplossing moesten Yennal Erdogan en zijn team al hun inventiviteit,
kennis, inzicht en ervaring aanwenden. Uiteindelijk hebben ze de
stookopening van 2.50 meter breed en 1.60 meter hoog verkleind
met een glasplaat en bereikten ze daarmee het optische effect van
een zeer grote openhaard.

Door het toevoegen van een
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van een riante openhaard bereikt
en alle kosten zijn vooraf helder inzichtelijk gemaakt, zodat de opdrachtgevers zich ook financieel een perfect beeld konden vormen
van het eindresultaat.

Gedeeld enthousiasme
Het is duidelijk aan Yennal Erdogan af te lezen dat hij erg trots is
op dit bijzondere project. “Er is niets mooiers dan een haard te
realiseren waar de klant blij mee is. Als je dan op een gegeven
moment ondervindt dat de creatie precies zo werkt zoals je het had
uitgedokterd, dan word je daar ook zelf enthousiast van. En dat
enthousiasme delen wij altijd graag met onze klanten.”

Perfect beeld
“We bedenken overal oplossingen voor. Als een wens in eerste instantie niet kan worden uitgevoerd, dan gaan we op zoek naar een
manier waarop het wèl kan”, aldus de bevlogen Yennal Erdogan, die
als geen ander weet dat maatwerk zeer nauw luistert. Het ontwerp is
door zijn eigen tekenaars op papier uitgeschetst, de afmetingen van
zowel de haard als het rookkanaal zijn tot op de millimeter berekend,
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