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van het

eerste
vuur
tot uw

persoonlijke
vuurbeleving
Reeds van in de periode waarin de mens vuur heeft
leren maken en gebruiken, was vuur een kostbaar en
fascinerend goed dat ons verwarmt, verlicht en blijft
inspireren. Dit gaat vandaag nog steeds op.

Een haard draagt bij aan de kwaliteit, de identiteit en
de beleving van de ruimte. Alles verandert als het vuur
brandt. In de zoektocht naar de eigen sfeer, een verhaal
en de verhoogde belevingswaarden zoeken mensen
een betrouwbare partner die hen zowel creatief weet te
inspireren als technisch te ondersteunen.

foto: © Jonas Bendiksen/Magnum Photos (2011)
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wij
beloven u
een

persoonlijke begeleiding bij

elke stap, van idee tot project

de

beleving van warmte

expertise
de

in functionaliteit en stijl

fijnste afwerking

voor uw haard

aandacht voor

Elk jaar creëert abc haarden voor meer dan 200 klanten
een nieuwe haard, en dat volgens één motto:

droomhaarden
bouwen op maat voor
hun bewoners.
Wij adviseren, ontwerpen en installeren haarden
en omkadering voor een

persoonlijke warmte-

beleving rekening houdend met de technische
mogelijkheden en de wetgeving en dit zowel voor
particulieren,

interieurarchitecten,

architecten

en bouwpromotoren in de regio's West- en OostVlaanderen.
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duurzaam ondernemen

zo maken we
het verschil

Beleving
ABC haarden
Wij bouwen op

gevoel voor stijl
opgebouwde kennis
jarenlange ervaring.

Haarden en meer
haardtoestel als voor een
haardwand als interieurelement,
voor inspiratie, technisch advies

daar gaat het om.

Wij luisteren naar uw wensen
en daarna bouwen we uw
droomproject.

ABC haarden team

Zowel voor een

over rendement en wettelijke richtlijnen én optimaal

Mensen waarop u kan bouwen.

passie voor stijlvolle
warmte en gezelligheid.

Wij delen de

onderhoud van uw haardproject kan u op
ons rekenen.

ABC haarden is niet zomaar
een haardenbedrijf.
Abc haarden stelt u centraal bij het uitvoeren van elk project,
we willen u leren kennen en samen met u ontdekken welke
vuurbeleving u verwacht. Bij abc haarden vermijdt u de stress
van een klassieke werf en mikken we in elke fase op genieten.

wij creëren warme gezelligheid in en rond uw woning
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nieuwschierig

int

thuisvoelen

garan

mensen

samen

creëren

atelier
ǀ6ǀ
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VAKMANSCHAP

praten

belonen

partners

creëren
warme gezelligheid
wij creëren wij
warme
gezelligheid
in en rond uw woning

tools

bedrijfscultuur

motiveren

showroom

Eén

service

social media

open mind

opleid

klant

vikie

transparant

verantwoordelijkheid

Abc haarden staat voor waardengedreven ondernemen.
Onze waarden geven een gemeenschappelijk taalgebruik en richting aan elke
interne en externe samenwerking.
De waarden laten zich samenvatten in het letterwoord VIKIE™,
dat staat voor Vakmanschap, Inspiratie, Kwaliteit, Integer en Eén team.

technisch

KWALITEIT

waarden

ding

milieu

ntie

authentiek

teger

Vakmanschap
Inspiratie
Kwaliteit
Integer
Eén team

adviseren
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vikie

vakmanschap

NSCHAP

Wij produceren
maatwerk in eigen
beheer en bieden u
een groot aanbod van
de beste merken aan.
Onze expertise werd
opgebouwd doorheen
de jaren.

wij creëren warme gezelligheid in en rond uw woning
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in een inspirerend gebouw
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vikie
inspiratie
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vikie
inspiratie

Uw juiste haard
creëren is zo simpel
als abc...

E
E

E
U start in de inspiratie-showroom, waar u als klant

Creëren

centraal staat en het samen creëren van uw haardproject

De ontwerptekeningen worden omgezet in produktie-

een echte beleving wordt. Onze interieur- en technische

tekeningen.

adviseurs loodsen u doorheen de verschillende stijlen

De dienst werkvoorbereiding bestelt alle onderdelen.

en sferen.

Onze vakmannen maken alle onderdelen in onze

Advies

Uw droom wordt gerealiseerd:

eigen ateliers. Hiervoor beschikken wij over een eigen

U maakt kennis met een groot aanbod van de beste

natuursteenatelier, meubelmakerij en metaalatelier.

merken van toestellen, waaronder ons eigen huismerk

Binnen de afgesproken termijn komen onze plaatsers

Waco&C°. Of neem een kijkje buiten, waar onze outdoor
haarden staan opgesteld.

Beslissen

Bij abc haarden proberen we u al bij een eerste
kennismaking, aan de hand van onze sfeerbeelden,

met de grootste zorg uw toestel installeren en
construeren met het grootste vakmanschap alle
bijhorende decoratieve elementen zoals sokkel in
natuursteen, meubilair, metalen kaders…

een idee te geven van de vele mogelijkheden en het
budget. Samen ontwerpen we het concept en maken
we de belangrijkste keuzes in materialen, toestellen en
vormen. Bij een verdere samenwerking evolueert het
voorontwerp naar een definitief ontwerp met keuze van
toestel, vorm, verhoudingen, kleuren, materialen en alle
details rond uw haard zoals positie TV, stereo…

... zodat u enkel nog
moet genieten van uw
nieuwe haard.

wij creëren warme gezelligheid in en rond uw woning
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vikie
kwaliteit

DIT IS UW GARANTIE VOOR KWALITEIT
STERKE PARTNERS

EIGEN METAAL-, NATUURSTEEN- EN
SCHRIJNWERKATELIER

Abc haarden bouwt samen met sterke partners aan

Naast ervaren haardenbouwer zijn wij ook al meer

Onze polyvalente medewerkers blinken uit in

uw haardproject. We streven ernaar te werken met

dan 30 jaar fabrikant van haarden voor ons huismerk

professionaliteit en technische kennis.

leveranciers die eveneens een hoge kwaliteit kunnen

Waco&C° : in onze eigen ateliers produceren we zelf

Ze beheersen het productieproces van A tot Z, van het

afleveren.

open houthaarden en decoratieve staalbekledingen

ontwerp over de fabricage tot en met de plaatsing. Zo

Voor een vlotte naservice hebben we een duurzame

op maat voor rond de haard, alsook CE gekeurde

produceren we alles in eigen beheer en kunnen we

relatie met onze leveranciers. We screenen onze

gashaarden. Hierdoor weten we als de beste hoe

alle maatwerk aan. Bovendien garanderen we u onze

leveranciers zodat ze dezelfde kwaliteitsnormen

haarden werken en zijn we de ideale partner om met

service en volgen we uw wensen nauwkeurig op.

hanteren als onze eigen organisatie.

u mee te denken over technische haalbaarheid en
veiligheid.

EIGEN PLAATSINGSDIENST

Ook voor de onderdelen die u niet ziet, gebruiken
wij steeds de allerbeste materialen zodat u in alle

Door

onze

eigen

schrijnwerkerij,

natuursteen-en

veiligheid en comfort van uw haard kan genieten.

metaalatelier kunnen we uw haard ook perfect afwerken
met de vele mogelijkheden zoals natuursteen, hout,
stalen boord, plaasterplaat, enkel brandvrije ombouw,
tv ingebouwd, tv zichtbaar, kasten, led strips…
Onze ateliers kunnen ook bezocht worden. Je ziet er
onze creatieve, technisch zeer goed onderlegde vaklui
aan het werk.

wij creëren warme gezelligheid in en rond uw woning
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integer
Wij zijn

open

en

transparant.

U krijgt

van bij het eerste gesprek een duidelijk beeld van wat u
kan verwachten en welke opties er zijn. Wij zijn eerlijk in
de mogelijkheden en de beperkingen van elke keuze en
streven samen met u naar de beste oplossing. U kan op
ons terugvallen bij elk probleem.

Op abc haarden kan je rekenen.
Wij omringen u tijdens het bouwproces zo goed mogelijk
zodat het leuk wordt om te bouwen. Verloopt er toch
iets minder vlot tijdens het bouwproces? Dan nemen
we zeker onze

verantwoordelijkheid.

Zo vermijden we de stress die om de hoek loert bij een
belangrijk bouwproject.

Wij willen een eerlijke en

betrouwbare

partner voor u zijn, met respect en vertrouwen. Wij
willen een bedrijf zijn waar duurzaamheid van tel is en
waarbij mens en milieu centraal staan.
Wij garanderen u onze service en begeleiding, en we
volgen uw wensen nauwkeurig op.
Voor een vlotte garantie staan we in direct contact met
onze leveranciers.

"Wie volkomen integer
is, is als een kind met
een gezonde blos."
Lao-Tse, Chinees filosoof +/- 600vC.
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vikie
integer

vikie
integriteit

uw project
met abc haarden
Als u in zee gaat met abc haarden, dan begeleiden wij u
persoonlijk tijdens de hele tocht. Van de prille beginfase tot
de afwerking van uw project is onze consulent uw centrale

Plaatsing
afgewerkt
Nu enkel nog genieten van uw nieuwe haard…

Binnen de afgesproken
termijn komen onze
plaatsers met de
grootste zorg uw toestel
installeren en construeren
ze met het grootste
vakmanschap alle
bijhorende decoratieve
elementen zoals sokkels
in natuursteen, meubilair,
metalen kaders…

contactpersoon. Hij volgt de werkzaamheden mee op en
waakt over de overeengekomen timing en budget. Zo is
de cirkel rond.

Productie
De ontwerptekeningen
worden omgezet in
produktietekeningen. De
dienst werkvoorbereiding
bestelt alle onderdelen.
Onze vakmannen maken
alle onderdelen in onze
eigen ateliers.Hiervoor
beschikken wij over een
eigen natuursteenatelier,
meubelmakerij en
metaalatelier.

Definitief
Het definitief
ontwerp wordt
door de klant
goedgekeurd.
Vanaf nu kan er
in principe niets
meer gewijzigd
worden zonder
prijsverandering.

Opmeting
Wij komen bij u langs om alles op te meten. Het
voorontwerp evolueert verder tot een definitief
ontwerp met keuze van materialen en uitwerking
details.

Bestelling
Wanneer u beslist om met abc haarden in zee te
gaan wordt een akkoord ondertekend.

Co-creatie
Kom naar onze toonzaal en stap binnen in de wereld van
abc haarden. Onze consulenten staan u graag te woord
en maken u wegwijs in wat wij voor u kunnen betekenen.
Samen wordt gezocht naar uw persoonlijke verwachting
rond vuurbeleving.

Offerte
Het uitgewerkt voorontwerp en de bijhorende offerte
worden voorgesteld.

wij creëren warme gezelligheid in en rond uw woning
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vikie
één team

Eén

"Talent wins games,
but teamwork and intelligence
wins championchips."
Michael Jordan,
voormalig Amerikaans basketbalspeler (°1963)

Allemaal samen zetten we ons in om onze
klanten de haard van hun dromen te bezorgen.

18

wij creëren warme gezelligheid in en rond uw woning

De

medewerkers van abc haarden gaan tot het uiterste om u de haard van uw

dromen te bezorgen. We willen zorg dragen voor onze klanten en we leggen de lat
op verschillende niveaus hoog. Om onaangename verrassingen te vermijden leggen
we op voorhand het budget en de uitvoeringstermijn vast. Bovendien staan er op
elk moment experts voor je klaar die je helpen om de juiste keuzes te maken. Onze
interieur- en technische adviseurs denken met u mee zodat de haard gegarandeerd
volledig volgens jouw smaak wordt ontworpen en uitgevoerd.

Abc haarden zoekt het VIKIE-DNA in elke nieuwe medewerker, zodat hij of zij goed
past in de

bedrijfscultuur.

Zo dragen medewerkers de waarden mee uit. Dat

vertaalt zich in een aangename en constructieve sfeer binnen onze onderneming, die
uiteindelijk de klant ten goede komt.

Abc haarden heeft het tot zijn missie gemaakt om voor anderen een

thuis te bouwen.

Dat geldt niet alleen voor de klanten, maar ook voor alle eigen medewerkers. Het
bedrijf maakt er dan ook werk van om een tweede thuis te zijn voor zijn werknemers:
een werkplek waar je ruimte hebt om jezelf volledig te ontplooien, als werknemer en
als mens.

© Rene Burri/Magnum Photos

Bij abc haarden werken is meer dan enkel een job. Je komt terecht in een team van
collega’s met een enorme

passie voor hun werk.

Stuk voor stuk gedreven mensen,

die zich engageren om te streven naar perfectie.

Natuurlijk zit abc haarden boordevol ambities, en zoeken we werknemers die voluit
gaan. Maar we beseffen tegelijkertijd dat je de beste resultaten haalt uit

tevreden

werknemers. Daarom bieden we hen een job op maat en investeren we in quality time
op de werkplek.

talenten van de werknemers en investeert graag in
ontwikkeling. Dit zorgt voor een stimulerend werkkader voor ons

Abc haarden zet in op de
opleiding en

gedreven team.

© Jean Gaumy/Magnum Photos
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vikie

verhaal
vertrouwen
vuur
victoire
voedsel

visie

vrije tijd

voelen

vakmanschap

verwarmen

vrede

vriendschap

vlammen

verantwoordelijkheid

victory

vonken

veilig

verrassend
verlichten

het V-teken
Het V-teken is een handgebaar waarbij men de wijsvinger
en middelvinger tegelijk opsteekt in een V-vorm, terwijl
de andere vingers worden gebogen. Het teken kan op
meerdere manieren worden gebruikt, in zowel positieve
als negatieve zin. Het teken verwierf vooral bekendheid
door Winston Churchill, die het tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikte als overwinningsteken. In de
jaren 60 werd het ook een bekend symbool voor vrede.
Winston Churchill introduceerde het V-teken als teken
van overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Aanvankelijk maakte hij het gebaar met de handpalm
naar binnen gericht, maar later met de handpalm naar
buiten. Hij kreeg dit idee van een BBC-campagne.
Tijdens de oorlog stelde Victor de Laveleye voor dat
de Belgen die de letters RAF schilderden, een V voor
victoire (Frans voor overwinning) of vrijheid moesten
toevoegen. Omdat V staat voor "victoire" in het Frans,
gebruikte Charles de Gaulle het in elke speech van
1942 tot 1969.
De Amerikaanse president Richard Nixon gebruikte het
V-teken eveneens als teken van overwinning. Het werd
een van zijn bekendste kenmerken, en hij bleef het ook
na zijn ambtsperiode gebruiken.
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DUURZAAMHEID

Abc

haarden

biedt

haar

medewerkers

een waardevolle job op maat binnen een
mensvriendelijke bedrijfscultuur en omgeving.

Abc haarden streeft naar minimale milieu-impact
door wegtransport en focust op lokale klanten
(West-en Oost-Vlaanderen) en lokale leveranciers.
Abc haarden bundelt de productiestappen onder
één dak en vermijdt hiermee transport van halfafgewerkte producten.

Abc haarden volgt de

milieuwetgeving en milieugerichte innovaties op
en ondersteunt haar klanten in het kiezen voor
ecologisch bewuste oplossingen, ingepast in het
totale energieconcept van de woning.

ǀ 21 ǀ
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gashaard

gashaard

gashaard

gashaard

gashaard
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houthaard
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deze belevingen
realiseerden we reeds ...

houthaard
houthaard

roomdivider

terrashaard (houthaard op maat)
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het verhaal van abc haarden

historie
1964
ABC Interieur wordt opgericht, als een algemeen

1975

aannemingsbedrijf te Heule.

Het bedrijf

De naam ontstond uit de afkorting van

specialiseert zich in

‘Algemene Bouw en Constructie werkhuizen’.

haardenbouw en alle

1972
ABC Interieur verhuist van Heule naar
Gullegem.

“herefire”

constructies errond.

“Moeilijke projecten?
Dat hebben we al
altijd graag aangepakt.”

®

De houthaardcassette ‘Herefire’
werd ontwikkeld alsook de eigen
productie van maatwerkhaarden
werd opgestart.

1979

1995
John De Smecht en Nadine Roussel nemen het bedrijf over en beslissen verder te gaan
onder de naam Abc haarden.

1998
Het bedrijf vernieuwt verder en ontwikkelt CE gekeurde langwerpige
open gashaarden onder de merknaam Waco&C°.
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contemporary fireplaces

2000

2007

Onze eerste deelname aan de
internationale beurs Maison et Objet te
Parijs onder de

Abc haarden opent zijn nieuw gebouw te
Menen (A19 Kortrijk-Ieper, afrit Menen-Oost).

merknaam Waco&C°.

www.abc-haarden.be

2012
De toonzaal en de werkateliers worden een echte
inspiratieruimte om je haardproject te realiseren.

2013
wij creëren
warme
gezelligheid
Dit motto wordt in het leven geroepen.

Er

We kiezen voor een

wordt een

persoonlijke aanpak en bouwen uw

nieuwe huis-

haard volledig afgestemd op uw leven.

stijl gecreëerd.

2010

visie & toekomst
abc loves vikie

“De wetenschap dat er aandachtig naar jou geluisterd
wordt, werkt als een soort katalysator die de kwaliteit van
wat je zegt steeds beter maakt."
Chinua Achebe , Nigeriaans romanschrijver en dichter (1930-2013)
Vredesprijs van de Duiste Boekhandel

Duurzaam zijn is must.
Lees meer op bladzijde 21.

duurzaam
ondernemen

Vakmanschap Inspiratie Kwaliteit Integer Eén team
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saus:

Wij bieden u vandaag
reeds onze eerste
vuurbeleving aan.

Schil de uien en versnipper ze tot fijne stukjes. Pel de
look en plet de teentjes tot pulp. Verhit een diepe pan
op een matig vuur en schenk er een scheutje olijfolie
in. Stoof de stukjes ui en de look in de hete pan en
roer regelmatig met een houten lepel. Voeg na enkele
minuten wat sambal (tenzij je niet van wat pit houdt)
en de geconcentreerde tomatenpuree toe. Laat die
ingrediënten een paar minuten al roerend meebakken.
Giet de inhoud van de blikken tomatenpulp erbij, samen

Pizza met
chorizo,
rucola en
pikante olie

met enkele takjes verse basilicum en oregano. Voeg
een snuifje zout toe. Extra peper is niet nodig als je de
sambal al gebruikt hebt. Proef de saus en laat ze 10
minuten pruttelen op een zacht vuurtje. Wie van een
zoetere tomatensaus houdt, kan er ook een lepeltje
bloemsuiker onder mengen. Laat de gare tomatensaus
afkoelen. Verwijder de takjes kruiden, die hebben
intussen hun smaak afgegeven.
garnituur:
Snij de chorizo in dunne schijfjes. Snij ook de bolletjes
mozzarella in schijfjes. Zet de sneetjes worst en kaas
even aan de kant.

ingrediënten

pikante olie:
Zet een kleine pan op een zacht vuur en schenk er

Bereidingstijd: 40 min. (zonder bakken)

de olijfolie in. Doe de gepelde look en de gedroogde

Aantal personen: 4

chilipepertjes in de vijzel. Stamp de ingrediënten fijn.

Extra materiaal: een deegrol en een hete barbecue

Voeg de gestampte pepers en look bij de lauwe olijfolie

met pizzasteen (ongeveer 350 °)

en laat het mengsel rusten. Zo kunnen de smaken

Ingrediënten voor de pizzadeeg: 250 ml water, 40

zich vermengen. De afgekoelde pikante olie kan je in

gram olijfolie, 450-500 gram bloem, 10 gram zout

een flesje gieten en enkele weken koel bewaren. Hoe

Ingrediënten voor de saus: 3 uien, 2 teentjes knoflook,

langer je ze houdt, hoe sterker de smaak van de olie

800 g tomatenstukjes uit blik, 1 koffielepel sambal, 40

zal worden.

gram geconcentreerd tomatenpuree, verse basilicum,
verse oregano, een scheutje olijfolie

afwerking:

garnituur: 200 gram chorizo, 2 bolletjes mozzarella

Verhit de pizzasteen op de barbecue. Bestrooi het

pikante olie: 10 kleine gedroogde chilipepers, 1 teentje

werkoppervlak met wat bloem en neem de deegrol.

look, 2 dl fijne olijfolie

Rol het deeg tot een dunne ronde lap van zo’n 30 cm

afwerking: 80 gam rucola

doorsnede. Probeer een zo dun mogelijke bodem te
rollen. Strooi regelmatig wat extra bloem over het deeg,
zodat de pizza niet aan het werkvlak kleeft. Leg de
pizzabodem op een vlakke vuurvaste ovenschaal of op
een grote pizzaspatel. Schep een lepel tomatensaus

bereiding

op de pizzabodem en verdeel er de saus egaal over.
(Mocht er saus over zijn kan deze ingevrozen worden

pizzadeeg:

voor een volgend pizzafeestje). Strooi schijfjes chorizo

Meng het water, de olie, het zout en de helft van de

en stukjes mozzarella over de pizza. Niet te zuinig

bloem. Kneed totdat alle bloem is opgenomen in het

zijn! Leg nog enkele blaadjes verse oregano op je

mengsel. Dek af met plastic folie en laat 15 min. rusten

pizza. Schuif de pizza op de gloeiend hete pizzasteen.

(helpt het deeg elastisch te maken). Kneed het deeg

(350°); Afhankelijk van de temperatuur zal je pizza al

opnieuw en voeg beetje bij beetje de rest van de bloem

na een paar minuten gaar zijn. Kort en krachtig zijn de

toe. Kneed het deeg 7-8 min. Het deeg is nu relatief

kernwoorden voor de perfect gebakken pizza. Druppel

droog en elastisch. Verdeel het deeg in stukken van

wat pikante olie over de versgebakken pizza en werk ze

ongeveer 180 gram. Rol de deeg uit en vorm bolletjes

af met een beetje verse rucola.

van de stukken deeg. Strooi wat bloem op je werkblad
en plet de bolletjes een beetje. Bestrooi ook de
bovenkant van de geplette bolletjes met wat bloem en

Smakelijk !

dek ze af met plastic folie. Laat 20-30 min. rusten (of
leg de bolletjes afgedekt in de koelkast en bewaar ze
een dag, 20 min. voor de bereiding haal je ze eruit). Rol
de balletjes uit tot een dunne lap deeg en vorm er een
pizza van. Beleg de pizza naar wens en bak op een
pizzasteen.
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"Velen die over
vriendschap spreken
bedoelen gezelligheid."
Sigmund Graff,
Duits schrijver (1899-1979)

' Come on baby
light my fire'
The Doors
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A shepherd warms himself in the trunk of a Chinar tree. (1999 Pahalgam)
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