
U N I E K E  H A A R D C O N C E P T E N : 

H O O G WA A R D I G  I N  K WA L I T E I T,  

D E S I G N  E N  A F W E R K I N G



Op zoek naar een unieke haard die past bij uw  

interieur? Van Tiel Haarden biedt u designs op maat 

met spannende combinaties van louter hoogwaardige 

materialen, ofwel kwaliteit tot in de kleinste details.  

Die designs ontwikkelen we in nauw overleg met u  

en/of uw (interieur)architect. Dat garandeert u een 

verrassend concept dat perfect aansluit bij uw smaak 

en gebruikswensen. Een echte eyecatcher! 

 

Kennis en kunde

In de ruim twintig jaar van ons bestaan ontwikkelden 

we een schat aan ervaring op het gebied van haarden, 

technieken en materialen. En natuurlijk zijn we ook 

goed op de hoogte van de laatste technologieën en 

trends. Die ervaring en kennis delen we graag met u. 

Zo bent u verzekerd van een uniek ontwerp op maat in 

elke stijl. 





Of uw voorkeur nu uitgaat naar landelijke luxe of 

strak modern, Van Tiel Haarden denkt met u mee in 

elke interieurstijl en ruimte. Daarbij werken we alleen 

met gerenommeerde haardmerken op alle mogelijke 

brandstoffen (aardgas, propaan, hout, bio ethanol of 

elektriciteit) en ook met hout gestookte CV-haarden. 

Bovendien kunnen we in onze eigen werkplaats uw 

eigen special vervaardigen; een echt stukje ambach-

telijk maatwerk!

Wilt u onze haarden eerst eens ‘beleven’? U bent van 

harte welkom in onze showroom. Daar kunt u kennis-

maken met haardopstellingen in diverse stijlen, met 

toepassing van verschillende technologieën en mate-

rialen. Stap voor stap helpen we u zo bij het realiseren 

van de perfecte haard. 

Sfeervol in elke stijl





Onze specialisten begeleiden u van ontwerp tot  

realisatie van de ideale opstelling. Zo kunnen we 

voor u een ontwerp maken of het ontwerp van uw 

architect uitvoeren. En ook bij de realisatie zetten  

we ons in om u volledig te ontzorgen, van productie 

tot montage, inclusief uitvoering van een kleine  

verbouwing, aanleg van leidingwerk, stuc- en schil-

derwerk of interieurbouw. Daarmee onderscheiden 

we ons van andere haard-installateurs.

Kies voor Van Tiel haarden en u bent verzekerd  

van een uniek ontwerp, deskundig advies en  

uitvoering met kwalitatief hoogwaardige materialen 

door de beste vaklui. Maak een afspraak voor een  

inspirerend bezoek aan onze showroom.  

Samen gaan we dan aan de slag om uw droom-

haard te realiseren.

Van ontwerp tot uitvoering



Zien én ervaren wat de mogelijkheden zijn?  

Een ‘warm welkom’ in een van de grootste haarden 

showrooms van Nederland. In onze 1200 m2 grote 

showroom vindt u verrassende voorbeelden van 

uiteenlopende haardopstellingen, technologieën en 

materialen. U treft haardopstellingen in woonkamers, 

maar ook in verrassende ruimtes zoals in een  

keuken, bad- en slaapkamer.  

Kom gerust langs voor een kennismaking!

 

Uitgangspunt zijn altijd uw wensen.

Zo maken we samen de mooiste dingen! 

 

Bezoekadres showroom:

Doornhoek 3766, 5465 TA Veghel 

Voor meer informatie bel 0413 367 911

of mail naar info@vantielhaarden.nl 

www.vantielhaarden.nl

Onze showroom



VAN TIEL HOOGHAARDIG



Met een team specialisten realiseert Van Tiel Haar-

den uw unieke haardopstelling. Wat uw wensen 

ook zijn, wij gaan ermee aan de slag! In onze eigen 

werkplaats vervaardigen wij uw maatwerk haard en 

bewerken wij verschillende materialen zoals staal, 

steen en hout om uw haardopstelling te bouwen.  

 

Ook na de plaatsing van uw haard helpen we u 

graag om deze in goede conditie te houden.  

Met onze eigen servicedienst kunnen wij zorgen 

voor het periodieke onderhoud. Voor een langere 

levensduur en laag energieverbruik.  

En treedt er onverhoopt toch een storing op in uw 

installatie? Dan helpen we u om die zo snel mogelijk 

op te lossen. 

Werkplaats en service
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