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Kleiweg 225-231 3051 XK Rotterdam
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Op vrijdag 8 april van 10.00 uur tot 17.00 uur staat onze Daniëls 'Open' Haarden dag gepland.
Gedurende deze dag is onze showroom open en kunt u niet alleen inspiratie opdoen op het gebied
van haarden, maar zullen tevens ook Bang & Olufsen en onze gerenommeerde interieur designers
aanwezig zijn.

Bang & Olufsen is aanwezig om u te adviseren op het gebied van high-end luidsprekers,
muzieksystemen en televisies. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om samen met Linda Lagrand
Interior Design aan de slag te gaan met uw droomontwerp.
Hiervoor dient u zich wel aan te melden.

Dit kan via m.daniels@openhaard.nl o.v.v. open dag 8 april.
Dit gaat op basis van beschikbaarheid, dus meld u snel aan.

U bent van harte welkom op deze feestelijke dag en het gehele team staat voor u klaar. Wij
ontvangen u graag met een hapje en drankje, tot 8 april!

Met vriendelijke groet,
Daniëls Openhaarden B.V.

Moara Daniëls

Totaalconcept
De afgelopen 40 jaar hebben we gebouwd aan ons netwerk en hebben inmiddels een heel netwerk
van interieurdesigners, architecten, villabouwers en projectontwikkelaars. Met al deze partijen
hebben we een mooie samenwerking waarin we elkaar vooral versterken. We plaatsen haarden
inclusief rookkanalen in appartement complexen, huizen, villa’s, kantoren en zelfs op luxe jachten.

De focus ligt steeds meer op technisch complexe projecten die wij met onze expertise uitstekend
uitvoeren. Bij grote projecten zijn we graag al betrokken vanaf de eerste schetsfase. Door het
delen van onze kennis op het gebied van innovatie, installatie en duurzaamheid bedenken we
steeds opnieuw ingenieuze plannen waardoor haardvuren in elke ruimte realiseerbaar worden. Om
te komen tot een passend haardvuur is emotie de leidraad, hierbij steeds rekening houdend met
het gehele wensen en eisen pakket van betrokken personen en plaatsingsomgevingen.
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