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PERSBERICHT 

IJsselstein, januari 2017 
 

Nieuwe collectie Harvink op IMM Cologne 

 
Tafel Twijg  

Schuif aan en geniet. Goede sier maak je met een echte 
leeftafel. Stevig, solide en van onbreekbare schoonheid. 
De Twijg is een prachtig retro vormgegeven tafel met 
stevige massief houten poten. Het blad loopt aan alle 
zijden en aan de onderkant rond af. 

Verkrijgbaar in eikenhout (foto), gebeitst eiken of 
Amerikaans notenhout. Prijs vanaf € 2350,- 

Stoel Riff 

Uitbundige eenvoud die blijft verbazen... Waar comfort, 
gebruiksgemak, schoonheid en stijl elkaar aanvullen, daar 
staat de Harvink stoel. Riff is een een comfortabele 
gestoffeerde kuipstoel met slede frame of 4-poot; 
onopvallend mooi aanwezig en onmetelijk belangrijk. 
Prijs vanaf € 625,- 
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Bank Kesper 

Eigenzinnig elegant. Details bepalen het verschil en 
houden je blik op de bank vast. Het eigenzinnige 
ontwerp, gevangen in een esthetisch vormgegeven 
zichtbare frameconstructie; waarop je zelf lichte 
variaties kunt toepassen.  

Houten frame in eikenhout, gebeitst eiken of Amerikaans notenhout (foto) en metalen delen in 
zwart of geschuurd chroom. Prijs vanaf € 2550,- 

Salontafel Eclips 

Onmisbare finishing touches. Geen opvulling maar 
aanvulling van jouw interieur. Het kleine moet schitteren. 
Het kleine blad draait soepel over de tafel. Deze 
salontafel is verkrijgbaar in alle RAL kleuren, maar ook 
met 1 of 2 houten bladen.  

Prijs vanaf 1250,- 

 

Vrijstaande foto’s zijn hier te downloaden: http://www.harvink.nl/nl/downloads/  
Hieronder ziet u de andere modellen van onze stand. Klik op de foto voor meer info. Als u hier mee 
informatie over wenst, laat het mij dan weten. 

Fraukje van Breukelen (fraukje@harvink.nl)  
  

  
Armslag       Focus 
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Splinter bank, fauteuil 

  
Tafel Fier, stoel Jive    Elementen bank Flink 
 

  
De Kaap met hocker 


