Het Ambacht

vakmanschap
de kroon op
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De naam verraadt eigenlijk al de aard van het beestje: Het Ambacht. Bij deze speciaalzaak in
binnen- en buitenhaarden vormen vakmanschap, kwaliteit en het prachtige vlammenspel de
vuurrode draad. In deze uitgave van Excellent Leven & Wonen toont eigenaar en kachelbouwer
Yennal Erdogan met trots een gerealiseerd project bij Van der Valk Middelburg.
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In de entree worden gasten
welkom geheten door de dansende
vlammen van de prachtige haard
Schitterend vlammenspel

De hoge wand van leisteen
creëert in combinatie met
het schitterende vlammenspel
een unieke sfeer van
warmte en behaaglijkheid

Naast de verkoop van bestaande haarden van topmerken met een
hoge kwaliteit en lange levensduur (Bellfires, Kal-Fire, Barbas, Helex),
excelleert Het Ambacht in het maatwerk van bijvoorbeeld openhaarden en spatschermen. Dankzij een jarenlange ervaring en een
betrouwbaar netwerk van specialisten kan eigenaar Yennal Erdogan
voor elk interieur een oplossing bieden. Zo kan hij bij de plaatsing
van een haard vertrouwen op zijn lange ervaring als professioneel
schoorsteenveger, maar ook is hij gespecialiseerd in het vakkundig
aanleggen van een ventilatiesysteem of een rookkanaal.

Het hoogste niveau
Naast succesvolle projecten voor particulieren in het hogere segment, is Het Ambacht sterk actief voor het bedrijfsleven. Via een
andere klant (De Appelboom, red.) kwam Erdogan terecht bij Van
der Valk Middelburg, waar hij twee riante haarden van zeldzame
klasse heeft geplaatst. Bij het prestigieuze viersterrenhotel zijn luxe,
ontspanning en comfort naar het hoogste niveau getild. Van der
Valk Middelburg stelt alles in het werk om het verblijf van haar
gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Dit begint al bij het uitgebreide aanbod van luxe kamers en suites, maar ook voor (zakelijke)
groepen zijn de mogelijkheden ongekend; van vergaderzalen en
-arrangementen tot feesten en bruiloften. Op gastronomisch gebied hoeft het gasten eveneens aan niets te ontbreken. Zij kunnen
voor een heerlijk ontbijtbuffet, lunch of diner uitstekend terecht in
het à la carte restaurant.
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Diezelfde hoge mate van kwaliteit is door Het Ambacht nagestreefd bij
de realisatie van twee gas openhaarden in het viersterrenhotel. In de
entree worden gasten voortaan niet alleen hartelijk welkom geheten
bij de balie, maar ook door de dansende vlammen van de prachtige
haard van 3.20 meter breed. Daarnaast heeft Het Ambacht in het luxe
bargedeelte een tunnelhaard met een stookopening van 3.20 meter
geplaatst. De hoge wand die het doorkijkexemplaar ‘omlijst’ is volledig
bekleed met leisteen. In combinatie met het schitterende vlammenspel
creëert dit een unieke sfeer van warmte en behaaglijkheid.

Veelzijdig en betrouwbaar
Yennal Erdogan geeft te kennen zeer trots te zijn op de verrichte
werkzaamheden bij Van der Valk Middelburg. “Dit is écht een prestigeproject. De kroon op ons werk, waarmee we aan onze klanten
kunnen tonen hoe veelzijdig wij zijn.” Daarnaast zijn een professioneel advies, persoonlijk contact en optimale bereikbaarheid absolute voorwaarden voor de eigenaar van Het Ambacht. Het landelijk
georiënteerde bedrijf krijgt nog steeds veel nieuwe klanten binnen
via haar uitgebreide netwerk van tevreden relaties en professionele
samenwerkingspartners. Erdogan omringt zich dan ook enkel met
gespecialiseerde partijen die net als hijzelf een hoge mate van kwaliteit in afwerking en betrouwbaarheid nastreven. “Bij veel bedrijven
die wij kennen, vragen klanten of ze er een goede haardenspecialist
kunnen aanraden. Die bedrijven antwoorden dan altijd: ‘Ga eens
naar Het Ambacht’. Wat dat betreft spreekt vakmanschap zich heel
snel rond”, klinkt het tevreden.

Het Ambacht
De Ketting 18,5261 LJ Vught
073-6560474 / 06-51066829
info@hetambacht.nl, www.hetambacht.nl
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