
Eenheid, rust en harmonie 
in het hele huis: 

de haard als middelpunt

EEN MOOIE HAARD IN HUIS IS VAN OUDSHER EEN PLEISTERPLAATS VOOR GEZIN, FAMILIE EN VRIENDEN. 

DAT ZAL OOK ALTIJD ZO BLIJVEN, EEN WOONKAMER MET EEN HAARD ALS MIDDELPUNT VAN SFEER 

SPREEKT IEDEREEN AAN. BIJ HOOIJER HAARDEN & VLOEREN SNAPT MEN DE BEHOEFTE DIE ER BESTAAT 

OM RONDOM DE HAARD EENHEID TE CREËREN. DANIËL VERHEIJ, ADVISEUR BIJ HOOIJER HAARDEN & 

VLOEREN, LEGT UIT HOE EEN HAARD HET VERTREKPUNT KAN ZIJN VAN EEN VOLLEDIG GEBALANCEERD 

INTERIEUR.

“Wij zijn al vanaf het begin gestart met het ontwerpen en maken van meubels 

rondom de haarden die wij adviseren. Daarmee vervullen wij de behoefte 

van onze klanten om eenheid, rust en harmonie op de benedenverdieping te 

creëren”, legt Daniël uit. “De haard is een blikvanger die door ons geïntegreerd 

wordt binnen een groter plaatje. Dat begint bij de ombouw van de haard, 

gevolgd door alles rondom de haard.”

EXCLUSIEVE MATERIALEN
Hooijer Haarden & Vloeren gebruikt exclusieve materialen om niet alleen de 

ombouw mee te realiseren, maar ook een plateau voor de haard langs. Daniël: 

“Denk bij deze materialen aan leder, natuursteen, keramiek, marmer, speciaal 

beton en beton ciré, met patronen die door de designer in het stucwerk worden 

aangebracht. Het zijn stuk voor stuk unieke elementen, binnen het interieur op 

elkaar afgestemd.”

NIET ALLEEN DE WOONKAMER WORDT IN HARMONIE GEBRACHT
Hooijer Haarden & Vloeren heeft het bouwen van op elkaar afgestemde 

meubels tot een kunst verheven. De rode draad in elk interieurontwerp blijft 

de haard. “Dat is ons vertrekpunt, maar we beperken ons niet tot alleen de 

woonkamer. Wij ontwerpen en maken ook meubels voor andere vertrekken. 

Meubels die qua materiaal en beleving een eenheid vormen met wat er in 

de woonkamer gebeurt. Zo kunnen we de hal, de keuken en de badkamer 

betrekken bij de gekozen stijl.

ALLE DISCIPLINES ONDER ÉÉN DAK
Hooijer Haarden en Vloeren gaat op avontuur met de klant, om tot het interieur 

van diens dromen te komen. “Alles is maatwerk, we ontwerpen alle meubels 

zelf en produceren en monteren volledig in eigen beheer. We bezitten alle 

kennis en kunde om oppervlakken te behandelen, van spuitwerk tot en met het 

in de olie zetten van eiken fineer. Een trend op dit moment is het combineren 

van leder en natuursteen met blauwstaal. Onbewerkt donkerblauwstaal met 

een spannend vlammenpatroon”, zegt Daniël tot slot.
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