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Er is geen geheim, geen formule. 

Een Harvink is eerder een idee, een 

gedachte die is omgezet in een 

vorm van een bank, een stoel, een 

fauteuil. Wij zijn beide 

gepassioneerd als het om meubels 

en ontwerpen gaat en dat zie je 

terug in onze hele collectie. 

Een Harvink staat voor goede 

smaak en kwaliteit. Er eentje zien, 

is het begrijpen.

Een Harvink in huis hebben, is een 

overduidelijk statement van goede 

smaak en oog voor kwaliteit. Dat hoef je 

niet van de daken te schreeuwen, want 

het meubel spreekt voor zich; het eist 

fluisterend alle aandacht op, zoals een 

goed schilderij de muur waar het aan 

hangt bezit én onzichtbaar maakt.

Het is een beetje als kunst. Het prikkelt, 

het verwondert, het is anders dan 

anders, een tikje afwijkend maar altijd 

precies waar het voor gemaakt is. 

Uitstraling ja, en dat zou je ongrijpbaar 

kunnen noemen... als zowel 

aantrekkingskracht als schoonheid 

er niet zo dik bovenop zou liggen.

Die twee kenmerken, die komen niet 

zomaar aanwaaien. Dat vereist kennis, 

talent, passie en inzet. En die 

eigenschappen vind je ook terug 

binnen alle geledingen van het bedrijf.

in ons geval betekent dit dat we zelf 

vrij weinig tijd hebben om eens écht te 

kunnen ‘sit and wonder’. Het volgende 

goede idee is al geboren, het laatste 

ontwerp moet getest worden. 

We zijn zelf overal bij betrokken, 

van begin tot einde. Dat betekent 

overleggen met ontwerpers, zoeken 

naar nieuwe stoffen en kleuren... maar 

ook ieder nieuw ontwerp thuis 

neerzetten en testen. Want dat is 

nog altijd de beste maatstaf: 

vinden we het zelf lekker zitten? 

Hoe oogt een bank als je ’s ochtends 

de kamer binnen komt? 

Er is ook altijd ruimte voor een klant 

om zelf mee te bepalen. 

Kijk, sommige kenmerken staan vast: 

het zichtbare frame, bijvoorbeeld. Dat 

maakt een Harvink een échte Harvink. 

Maar qua kleur, afmetingen, materiaal- 

en stofgebruik staat het je vrij je eigen 

stempel te drukken op jouw Harvink. 

Misschien moet je ‘sit and wonder’ 

gewoon zelf ondergaan. 

Dat kan bij de zorgvuldig uitgekozen 

Harvink-dealers en ook door een 

bezoek te brengen aan het Harvink 

Huis; onze kingsize ’etalage’, waar op 

ruim 800 m2 onze gehele collectie te 

bewonderen is. En waar we je met 

advies en informatie tot de juiste 

keuze kunnen laten komen.

“Het is een beetje als kunst. 

Het prikkelt, het verwondert, 

het is anders dan anders, 

een tikje afwijkend maar 

altijd precies waar het 

voor gemaakt is.”

Wij 
zijn Harvink
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Eigenzinnig elegant. De kunst van het kijken. 

Geen Harvink-bank staat stil. Nieuwe

invalshoeken geven nieuwe inzichten. 

Details bepalen het verschil en houden 

je blik op de bank vast. 

Het eigenzinnige ontwerp, gevangen in 

een esthetisch vormgegeven zichtbare 

frameconstructie; waarop jezelf lichte 

variaties kunt toepassen.

Een Harvink blijft onmiskenbaar  

een Harvink. Ervaar dat.  

Onderga dat.  

 

Sit and wonder.

Banken
It’s not where you’re from, 

it’s where you’re at.

Ian Brown



Be as you
wish to seem

Socrates Armslag*

Klapper | slaapbank*

Op zoek naar de ideale samenstelling?
Bekijk je favoriete kleur en stoffering en stel jouw 

persoonlijke combinatie samen bij 

      de Harvink dealer of op        harvink.nl
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*  Zithoogte aanpasbaar.



Madame b*New Jazz
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Kadanz*

Smile*

bANKEN 9

Decor
Ook verkrijgbaar met 
bijpassende hocker

Zie pagina 31
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*  Zithoogte aanpasbaar.



Kesper*

Splinter hoge rug*

Splinter*
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Kies de zithoogte die bij jou past.
Bij de meeste banken en fauteuils is het mogelijk om  

jouw ideale zithoogte te kiezen. Vraag hiernaar bij 

      de Harvink dealer of op kijk op        harvink.nl

bANKEN 11

sit and wonder
over there,

where you can hear the clouds roll by, 
where the sun whispers in your eye

as the silence drops like a tear 
of joy in your ear

Please,

Ook verkrijgbaar  
met bijpassende 
splinter fauteuil.

Zie pagina 17

Ook verkrijgbaar  
met bijpassende  
splinter salontafel.

Zie pagina 30
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Living well
is the best revenge
George Herbert
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Flink*

bANKEN 13

Ook verkrijgbaar 
met bijpassende 
Flink hocker

Zie pagina 31
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*  Zithoogte aanpasbaar.
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Een zetel als een schilderij om je te verwonderen. 

Losse eilanden die je woonkamer verbinden: 

dát zijn Harvink-fauteuils.

Het tilt je huiskamer op uit de dagelijkse sleur en 

voorziet jouw interieur van cachet, van klasse en van 

aanzien. Dat doet een Harvink met je. Want zien is 

zitten, en zitten is zweven. De basis van een Harvink 

staat vast, maar de keuze qua framekleur, houtsoort 

en stoffering ligt in jouw handen.

Fauteuils

One Original Thought Is Worth 1000 
Meaningless Quotes

Banksy



Overdrijf het essentiële, laat het 
voor de hand liggende vaag
Vincent van Gogh

Fraai
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Splinter*
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Splinter met arm*
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Splinter hoge rug & hocker*
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16 *  Zithoogte aanpasbaar.



I like things 
to be orderly
David Lynch
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Hebbes
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bolder*
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Spirit
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De Kaap & hocker*
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Club Relax & hocker*

60

4
0 D = 47

68

10
9 D = 88-117

A light wind swept over the corn, 
and all nature laughed in the sunshine

Anne Bronte

Stel jouw eigen  
meubel samen!
Bekijk je favoriete kleur en stoffering en  

ga op zoek naar jouw ideale samenstelling.

        de Harvink dealer  of op

       harvink.nl

tipi
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Alowa

69

78 D = 82

FAutEuILS 2120 *  Zithoogte aanpasbaar.



Waar comfort, gebruiksgemak, schoonheid en stijl elkaar aanvullen, 

daar staat de Harvink stoel.  

Uitnodigend wachtend op een gebruiker. Uniek in zijn ‘Elk Wat Wils’. 

Stoelen zoals stoelen zijn bedoeld: onopvallend mooi aanwezig en 

onmetelijk belangrijk. Goede sier maak je met een echte leeftafel. 

Sterk genoeg voor lange, nachtelijke gesprekken met vrienden, 

elegant genoeg voor een sjiek familiediner.  

Schuif aan en geniet. 

Tafels & Stoelen
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tAFELS & StoELEN 25

Point Dash Riff
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Hi
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9
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Harold b. Lee

Stay true in the dark 
and humble in the spotlight
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8
3 D = 60

tAFELS & StoELEN 27

troef

>180<

8
5

D = 63

Jive
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8
3 D = 60

Splinter

56

8
2 D = 62

Op zoek naar de ideale samenstelling?
Bekijk je favoriete kleur en stoffering en stel jouw 

persoonlijke combinatie samen bij 

      de Harvink dealer of op           harvink.nl

26

In breedte aanpasbaar

informeer naar de  
mogelijkheden!

Duck

Ook verkrijgbaar 
met bijpassende 
splinter tafel

Zie pagina 29 



tAFELS & StoELEN 2928

Fier ovaal

76
D = 

Zotte

204/234

75 D = 99

Fier rond

76

Ø = 

twijg

195/235

76 D = 100

Splinter

180 - 240

76 D = 103
BLAD = 95

Struis

75

D = 95

Ook verkrijgbaar 
als splinter salontafel

Zie pagina 30 

Past mooi bij  
eetbank Troef

Zie pagina 26 

Ontdek de
mogelijkheden
De bladen van de  

afgebeelde tafels  

zijn leverbaar in  

diverse houtsoorten.



Splinter

Eclips

Rep & Roer Mikado

Zet

Zotte Footloose Flink*

CoMPLEMENtEN 31
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81 / 156

33 D = 86

44

54 D = 46

30

onmisbare finishing touches. Geen opvulling maar aanvulling 

van jouw interieur. Het kleine moet schitteren. 

Hoe? De juiste salontafel kan je woonkamer maken. 

De handige hockers zijn meer dan een toevoeging 

op je fauteuil. Complementen maken je 

interieur compleet. Je gaat ze pas 

missen als ze er niet zijn.

Complementen

90

4
4 D = 45/

      92

47

51 D = 45
90

33 D = 83

Ook verkrijgbaar 
als splinter tafel

Zie pagina 29

Ook verkrijgbaar 
als Zotte tafel

Zie pagina 29

*  Hoogte aanpasbaar.
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De Harvink-collectie produceren we volledig zelf, in samenwerking met 

Nederlandse meubel ontwerpers en toeleveranciers. De materialen 

komen uit Nederland. Zo kunnen we het productieproces en de kwaliteit 

altijd goed bewaken. En – ook heel belangrijk – we beperken de  

CO2-uitstoot door transport.

oP EN toP NEDERLANDS AFRItSbARE HoEZEN 

ZICHtbAAR FRAME

Een Harvink herken je aan de zichtbare frameconstructie.  Door het frame 

aan de buitenkant te plaatsen, lijken de  massievere delen van het meubel 

te zweven. Het oogt  luchtig én je weet precies hoe het meubel in elkaar 

zit. Of je kiest voor hout of chroom, hoog of laag, rond of vierkant: met 

het frame aan de buitenkant weet je dat het goed zit.

Bij de banken en fauteuils van Harvink hoef je nooit te kiezen tussen 

‘mooi’ en ‘comfortabel’. Bij ons gaan comfort en schoonheid perfect 

samen. Nieuwe ontwerpen worden uitgebreid getest. We gebruiken als 

vulling alleen het beste ‘koudschuim’, dat de lichaamscontouren volgt 

en zorgt voor de juiste ondersteuning, voor jarenlang zitcomfort!

ZIt GoED

Onze fauteuils en banken zijn echte leefmeubels. Dan kan  

er wel eens een ongelukje gebeuren. Al onze bekleding  

is slijtvast en afritsbaar. Je kunt het chemisch laten 

reinigen of - als je toe bent aan iets anders - kiezen 

voor een compleet nieuwe hoes.
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Natuurlijk kun je een meubelstuk kopen op basis van een plaatje, 

maar onthoud dat die ene bank of die tafel en stoelen jarenlang 

een wezenlijk onderdeel van het huishouden, van je leven, 

zullen gaan vormen. 

Die moet je eigenlijk gewoon ook eerst zien, voelen, ruiken. Je wilt in feite 

rustig een beetje kunnen experimenteren met combinaties en formaten. 

En daarom is er het Harvink Huis. Een toonzaal van 800 m2, waarin 

onze gehele collectie te bewonderen én te proberen is. Hier kun je kijken, 

vergelijken, combineren en je laten adviseren. 

Harvink ontvangt je met open armen en 

staat je met raad en daad bij. Heb je een 

keuze gemaakt, kun je direct bestellen.

 

Bezoek het Harvink Huis:

Tinbergenlaan 3

3401 MT IJsselstein

Nederland
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Thuis bij Harvink



www.harvink.nl 

info@harvink.nl

Tinbergenlaan 3

3401 MT IJsselstein

Nederland

+31 (0)30 688 03 88
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