Het Ambacht

Stijlvolle warmte
in elk vertrek

Dankzij innovaties in vormgeving en techniek zijn de mogelijkheden voor integratie van open en
gesloten haarden in het interieur enorm uitgebreid. Een haard geeft niet alleen comfortabele
warmte in de woonkamer, maar fungeert ook in een werkruimte, bibliotheek of leefkeuken als
sfeervolle eyecatcher. Bij de aanleg van haarden is wel van belang om in een vroeg stadium een
vakman in te schakelen.

Exclusieve villa’s en landhuizen worden steeds vaker voorzien van
ingenieus ingebouwde open en gesloten haarden op verrassende
plekken. Aan design en comfort worden hoge eisen gesteld. Voor
een optimaal resultaat is het raadzaam om vroegtijdig een haardenspecialist in te schakelen, die samen met de architect alle benodigde
voorbereidingen kan treffen voor de juiste aanleg van rookkanaal
en beluchtingsystemen. Het Ambacht uit Vught geldt al jaren als dé
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specialist op het gebied van verkoop en installatie van haarden,
kachels, schouwen, rookkanalen en accessoires. Eigenaar Yennal
Erdogan is al jaren de drijvende kracht achter Het Ambacht: een
exclusieve winkel met een hoogwaardig assortiment en een eigen
smederij en werkplaats. De specialist uit Vught heeft inmiddels
een uitgebreide klantenkring in zowel binnen- als buitenland, van
Wassenaar en Den Haag tot aan Antwerpen en St-Tropez.
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Samenwerking architecten
Yennal Erdogan pleit ervoor dat hij bij de bouw van een droomhuis
op tijd wordt ingeschakeld zodat het rookkanaal kan worden meegenomen in de bouwtekeningen. “Het is raadzaam dat mensen na
het eerste gesprek met een architect langskomen om hun wensen en
eisen voor te leggen. Nu gebeurt dit nog vaak als alle funderingen al
geplaatst zijn; eigenlijk ben je dan al te laat.” Om architecten bewust
te maken van het voordeel van vroegtijdig overleg, organiseert hij in
het najaar een speciale bijeenkomst met gerenommeerde ontwerpers
uit het hele land. “Het aanleggen van beluchtingsystemen en rookkanalen is maatwerk”, weet Erdogan. “Ook de plaats en stand van de
schoorsteen in cruciaal. Exclusieve landhuizen hebben soms meerdere
schoorstenen; ook dan is het van belang om daar bij het ontwerp
rekening mee te houden, om verrassingen achteraf te voorkomen.”

Het is raadzaam om vroegtijdig
een haardenspecialist
in te schakelen, die samen met
de architect alle benodigde
voorbereidingen kan treffen

Design en technologie ineen
Een goed voorbeeld van een geslaagde samenwerking met architect
én interieurontwerper is een landhuis in St. Michielsgestel waar door
Het Ambacht vanaf de tweede helft van 2008 tot aan de oplevering
begin 2009 meerdere schoorstenen en haarden werden geïnstalleerd. “Het ging om een exclusieve villa met een rieten kap; met het
oog op de houtgestookte haarden die geplaatst werden, was advies
aan de architect over de juiste locatie en stand van de schoorstenen
belangrijk. We hebben eerst de rookkanalen aangelegd en vervolgens de schoorstenen er om heen gemetseld. Om de rieten kap te
beschermen tegen brandgevaar, is bovendien vonkengaas rondom
de schoorstenen aangebracht.”
Binnen werden op meerdere plaatsen verschillende haarden vernuftig
geïntegreerd in het interieur. Het resultaat: opvallend design en technologie, op doordachte wijze bijeen gebracht. “In de woonkamer
is een strakke houtgestookte openhaard aangelegd, de leefkeuken
heeft een gas openhaard en in de hal is gekozen voor een gesloten
gashaard”, licht Erdogan toe. “Er is mooi gebruik gemaakt van de
verbindingen tussen de verschillende ruimten. De tunnelhaard in de
werkkamer en de hal is van twee kanten zichtbaar, maar creëert ook
een scheiding. Ook buiten is een design openhaard op het terras gerealiseerd.” Alle openhaarden zijn op afstand bedienbaar. “Mensen
kiezen voor gemak. Ook strak design is een echte trend geworden.
De klassieke schouw raakt steeds meer uit.” Voor de afwerking van
de haarden werkt Erdogan regelmatig samen met interieurontwerper
Colette de Raad van Jan de Raad Antiques & Interior. “Ook zij wordt
tijdig ingeschakeld; zo ontstaat er echte synergie en dat komt het
eindresultaat absoluut ten goede.”
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