Haarden

Henk en Geesje Moes

Haardenspeciaalzaak Emmen en Haardenstudio Henk Moes

'Ik wil iets toevoegen aan een kamer’
Warmte, dat voel je als je
Haardenspeciaalzaak Emmen
binnenkomt. Aan tafel in
Haardenstudio Henk Moes,
tussen meerdere fraaie, zelf
ontworpen exemplaren, komt de
aangename warmte eveneens
van alle kanten. Aan die tafel
gebeurt het: daar ontwerpt Henk
voor iedere klant een passende
haard.

Onder de indruk

Haardenstudio Henk Moes ontwerpt
exclusieve haarden, maar ook exemplaren voor de kleinere portemonnee.

Architectuur

“Als klanten voor een haard bij ons
komen, nemen ze bouwtekeningen van
hun woning en soms ook foto’s mee.
Aan de hand daarvan maak ik een gedetailleerde schets van de haard en bepalen wij samen waar hij komt”, vertelt
Henk. “Het is allang niet meer zo dat
haarden alleen in woonkamers worden
geplaatst. Steeds vaker wil de klant ze
in de keuken of in de tuinkamer.”
De nadruk bij Haardenstudio Henk Moes
ligt op architectuur, veelal strak en minimalistisch. Henk: “Wij onderscheiden
ons met onze ontwerpen. Ook hebben

we goed personeel dat de haarden
bouwt en installeert. Bovendien leveren
we de onderhoudsservice erbij.”

Middelpunt

Meedenken met de klant, daar draait
het om. Henk: “De sfeer die wij samen
creëren, laat een indruk achter. Ik wil
met mijn ontwerpen iets toevoegen aan
een kamer. De klant moet een zorgvuldige keuze maken, want een haard is
een blijvend interieurstuk. Bovendien is
hij vaak het middelpunt van een ruimte.
Dat de klant tevreden is, is dus het allerbelangrijkste en dat bereik je door
mee te denken. Dat meedenken is onze
kracht.”
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“Vuur brengt sfeer, gezelligheid. Iedereen houdt ervan en heeft er een gevoel
bij. Wij verkopen een interieurstuk met
sfeer.” Zestien jaar hebben Geesje en
haar man Henk Moes Haardenspeciaalzaak Emmen. Zes jaar geleden is daar
Haardenstudio Henk Moes bijgekomen,
de studio met zijn tekentafel, Henks
domein.

“Klanten die hier voor het eerst komen,
zijn onder de indruk van de sfeer. Vaak
maken ze een vervolgafspraak voor een
offerte en een ontwerp”, zegt Geesje.
De studio máákt ook indruk. Niet alleen door de strakke ontwerpen van de
houtkachels en gashaarden - de één
nog imposanter dan de ander - maar
ook door de aankleding, de accessoires.
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