Een open haard staat voor sfeer en
gezelligheid. Moesten in de Romeinse
tijd Vestaalse maagden het vuur dag en
nacht brandend houden, anno 2012 is
dat een stuk eenvoudiger geworden.
Moderne technieken maken het zelfs
mogelijk om vanuit uw stoel met een
afstandsbediening uw sfeerhaard aan te
steken en de vlammen te regelen. Nooit
meer gesleep met houtblokken, nooit
meer de asla legen. Wat, aldus Daan van
Heelsbergen, eigenaar van Openhaarden
en Kachelcentrum De Griffioen, heel
goed past bij de drukke wereld waarin we
leven. Gemak dient de mens.
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Haard als kunstobject

In vertrouwde handen

“Er is”, zo vertelt hij, “voor ieder type
woning een passende ‘open haard’ beschikbaar. Voor appartementen of woningen waar geen rookkanaal te realiseren is, is een elektrisch sfeervuur of een
biobrander dé oplossing. Het effect is
als bij een ‘traditionele’ hout gestookte
open haard: warmte, sfeer en gezelligheid.” Voor een elektrisch sfeervuur is
niet meer nodig dan een stopcontact;
een biobrander brandt op bio-ethanol
dat aangestoken moet worden. Voor
beide typen geldt dat er géén afvoerkanaal nodig is.
Een rondgang door de showroom, en
op website, leert dat de keuze in brandstof ongekend groot is: open en gesloten
gas, hout- en pelletkachels en cv-hout
gestookte haarden. En wat uitvoering
betreft: van klassiek tot modern, van natuursteen tot roestvrij staal. Mooi voorbeeld is de flatfire die op elke gewenste
hoogte en in elke uitvoering aan de
muur kan worden geplaatst. Door te kiezen voor een aparte vorm of bijzonder
materiaal, kan de haard tot kunstobject
worden. Dat ontsteking en vlamhoogte
op afstand bediend kunnen worden,
spreekt vanzelf. Beschikt de woning
over een gasleiding en een afvoerkanaal,
dan behoort een gasgestookte haard zeker ook tot de mogelijkheden. Van
Heelsbergen: “Gas als brandstof voor de
sfeerhaard zien we steeds vaker en is
eveneens ongecompliceerd in gebruik.
Innoverende technieken hebben ervoor
gezorgd dat dit type haard exact dezelfde
uitstraling heeft als een houtgestookte
open haard. Ik daag iedereen uit om het
verschil te zien.”

Dan is er altijd ‘nog’ de traditionele
hout gestookte open haard, knetterend
en knisperend met die typische geur, zeker als er dennenappels worden mee gestookt. Als ideale houtsoorten noemt
Van Heelsbergen: berken-, essen- en
beukenhout die uitstekend branden. En
eiken? “Eiken doet het ook prima. Wie
zijn eigen eik geveld heeft of een zak gekocht heeft, moet wel rekening houden
met een langere droogtijd.” Om dat te
testen heeft De Griffioen een speciale
houtvochtmeter in huis. “Ja, veiligheid
speelt in alles de hoofdrol. Het is goed
om dat hele traject - bouwen van rookkanalen, het trekken van rvs-voeringen,
aanleg en inbouw- in één hand te houden. Zo weten alle partijen dat het honderd procent goed komt. Welk type je
ook neemt: het gaat om vuur. Dan kun je
niet veilig genoeg werken.” Ook voor onderhoud, het schoorsteenvegen, bent u
bij De Griffioen, met meer dan veertig
jaar ervaring, in vertrouwde handen.
“Wij zijn aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroons Bond en geven ook graag deskundig advies. Wij zijn
met ieder type schoorsteen bekend en
kennen de eventuele problemen. Onze
slogan luidt dan ook: ‘De Griffioen. Niet
de eerste, wel de beste’. Van A tot Z.”
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