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Zitten is geen kunst.

Iedereen kan het.

Zitten hoort bij dit leven zoals in de rij staan hoort bij de supermarkt.

Zitten is geen kunst.

Zitten is van alledag en van overal.

Zitten wordt pas kunst, en een luxe, als de realiteit                                    staat.

Voor wie nuance en schoonheid wil zien,

kan zitten een moment van bezinning zijn. 

Zit stil en kijk eens om je heen.

Of sluit je ogen en verlos je van de dagelijkse sleur.

Je kunt kunst creëren, er onderdeel van uit maken.

Je kunt het cultiveren. Je kunt het zijn.

Sit and wonder.

een tikje scheef

Er is geen geheim, geen formule. Een Harvink is eerder een idee, een 

gedachte die is omgezet in de 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. Een Harvink spreekt voor zichzelf. Het eist aandacht 

op zonder overdreven aanwezig te zijn. Een in het oog springend meubel: 

prachtig vormgegeven, herkenbaar, eigenzinnig en comfortabel.

 

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?  

Van idee naar product duurt ongeveer 9 maanden en we voegen het  

hele jaar door nieuwe modellen aan de collectie toe. Deze is daardoor 

tegelijkertijd tijdloos en klassiek, als ook innovatief en vooruitstrevend.

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. 

Maar 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.

Deze brochure geeft een impressie van de Harvink collectie. Het volledige 

aanbod met alle informatie en maten is te vinden op harvink.nl.

Wij zijn Harvink
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Fauteuils

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.

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

Anne Bronte

Boven: Focus / Rechterpagina: Club Relax & Club hocker 5
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It’s not what you look at that matters,

it’s what you see

H.D. Thoreau

6 Linkerpagina: Alowa / Boven: Tipi & Groove

Op zoek naar de juiste kleur en stoffering?

Maak jouw Harvink persoonlijk  

en bekijk je favoriete materiaal  

op harvink.nl
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Bekijk onze

gehele collectie

fauteuils op

harvink.nl

Boven: De Kaap / Rechterpagina: Splinter fauteuil

Voor wie wacht 
komt alles steeds 
te laat
Jacques Brel
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Banken

Geen Harvink-bank staat stil. Het zijn allemaal eigenzinnige ontwerpen, met als vaste basis de zichtbare  

frameconstructie. Details bepalen het verschil en dat maak je zelf door lichte variaties toe te passen.  

Maar het is en blijft  altijd een herkenbare Harvink-bank. Ervaar dat. Onderga dat. Sit and wonder.

Linkerpagina: Splinter bank / Boven: New Jazz



12 13Boven: Flink / Rechterpagina: Smile

Bekijk onze

gehele collectie

banken op

harvink.nl

Echte liefde
kent geen schuldgevoel

Simon Carmiggelt
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Socrates

Be as you
wish to seem

Links: Armslag / Boven: Kadanz / Onder: Flink hoekbank

Op zoek naar de ideale samenstelling?

Bekijk je favoriete kleur en stoffering en stel jouw persoonlijke combinatie samen op harvink.nl
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Stoelen & Tafels

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. 

It’s the little things they make me so happy
All I want to do is live by the sea

Noel Gallagher

Boven: de Zotte / Rechterpagina: Splinter stoel



So many chairs, 
and no time to sit
Jarod Kintz

Linkerpagina: Point, Dash, Duck & Jive / Boven: Troef 1918

Bekijk onze

gehele collectie

stoelen en tafels 

op harvink.nl



2120 Boven: Splinter tafel & stoelen.

Frank Zappa
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Thuis bij Harvink

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.

One Original Thought Is Worth 1000 Meaningless Quotes
Banksy

Linkerpagina: Fier tafel & Jive stoel / Achterpagina: Fraai
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www.harvink.nl

info@harvink.nl

Tinbergenlaan 3

3401 MT IJsselstein

Nederland

+31 (0)30 688 03 88


