
Houtkachels, pellet kachels, schou-
wen, elektrische haarden: u vindt 
het allemaal bij Haardenspeciaalz-
aak Emmen. In de haardenstudio 
zijn complete sfeerwanden in-
gericht. Er is voor ieder wat wils. Of 
u nu groot of klein behuisd bent en 
of u nu houdt van modern, landelijk 
of klassiek, er is voor iedereen een 
geschikte sfeerhaard.  

De speciaalzaak biedt u een totaal-
pakket. Dankzij de eigen ontwerp- 
en adviesafdeling bent u verzekerd 
van een ontwerp en advies op 
maat. Dit advies gaat verder dan al-
leen tekst en uitleg over een haard. 
Ook voor een compleet interieurad-
vies over bijvoorbeeld kleurgebruik 
en bijpassende meubels bent u hier 
aan het juiste adres. 

Moes regelt uiteraard de mon-
tage van de haard, maar ook het 
plaatsen van een complete sfeer-
wand met alles wat daarbij komt 
kijken, kunt u met een gerust hart 

aan hem overlaten. De eigen mon-
teurs zorgen er bijvoorbeeld voor 
dat eventueel timmer- en stucwerk 
geregeld wordt, dat oude mate-
rialen worden afgevoerd en doen 
vervolgens de complete plaatsing 
en installatie. En dat alles door-
gaans in niet meer dan twee dagen. 
Zo heeft u in een ommezien een 

ruimte met een compleet nieuwe 
uitstraling en sfeer.  
Dit kan niet alleen bij u thuis, maar 
ook op kantoor of in een spreek-
kamer. Voor werkelijk alle ruimtes 
is een passende invulling mogelijk. 
Natuurlijk bent u altijd verzekerd 
van een uitstekende service.  
Laat u inspireren in de showroom. 
U vindt altijd dé sfeer die bij u past!

20 jaar Haardenspeciaalzaak Emmen

20 jaar passie voor vuur en sfeer
Al twintig jaar runnen Henk en Geesje Moes ‘Haardenspeciaalzaak 
Emmen’. Gedreven door hun passie voor vuur en sfeer hebben ze een 
werkelijk prachtige showroom ingericht aan het Noordeind te Emmen. 
Hier kunt u echt sfeer komen proeven. Elke ruimte ademt een eigen 
sfeer, gebaseerd op steeds weer een andere vuurbeleving met specifieke 
vuurdetails. Alle trends worden op de voet gevolgd. 
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