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‘Meubels  
moeten je  
raken, nog 
voordat je zit.’

Over de magie van metaal
Metaal loopt als een rode draad door mijn 
leven. Het is fascinerend materiaal om mee 
te werken. Hard en sterk. En tegelijkertijd 
zacht en lenig. Als een kameleon heeft  
metaal de unieke eigenschap zich aan te 
passen en kent talloze verschijningsvormen. 
De toepassingen zijn eindeloos.   
   
Een meubel is in de eerste  
plaats emotie
Een meubel kopen begint met de vraag:  
vind ik het mooi? Het moet je raken.  
Je brein maakt razendsnel een beslissing  
of iets je aantrekt of niet. Dat vind ik de 
uitdaging bij het maken van meubels.
Onze meubels moeten je verleiden erin te 
gaan zitten. Esthetiek komt op de eerste 
plaats, direct gevolgd door functie. Als je 
gaat zitten dan voel je direct of de stoel 
geschikt is om urenlang te tafelen met je 
vrienden. En of de bank comfortabel is om 
avonden door te brengen met je gezin. Al 
snel ga je de bank visualiseren in je huis. 
Past het in mijn interieur en bij mijn leef-
stijl? Vervolgens is natuurlijk ook de ratio 
aan de beurt: past het in mijn budget? 

Dit hele spectrum van emotie, vorm,  
functie en ratio vind ik boeiend bij het  
ontwikkelen van een nieuw ontwerp.  

Die aspecten maken het elke keer weer  
een uitdaging om een onmiskenbare  
Harvink te maken.

De kunst van het zitten,  
zit ‘m in de details
Als je diep in mijn hart kijkt, werk ik het 
liefst met mijn handen. Alle prototypes 
maak ik zelf. Dat is het mooie aan meubels, 
je bedenkt een tastbaar product dat hier  
bij ons stuk voor stuk met de hand 
gemaakt wordt. Het is nog echt een 
ambacht, de geur van leer en hout ruik 
je in de werkplaats.

In alle ontwerpen hebben mijn partner 
Alette en ik een behoorlijke handtekening. 
Harvink werkt al sinds 1996 met ontwerper 
Martin Haksteen. We delen de ambitie om 
zitten te verheffen tot kunst. Een Harvink 
moet je grijpen en niet meer loslaten.

Sit and wonder: het verhaal van Sander, samen met Alette, eigenaar van Harvink sinds 2006
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Op en top Nederlands 
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 regionaal transport.

Een 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, chroom of zwart, hoog of laag, rond 
of vierkant: met het frame aan de buitenkant weet je dat 
het goed zit.

Met afritsbare hoezen
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.

Het zit goed
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!
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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
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Klapper | slaapbank

Op zoek naar de ideale samenstelling?

Bekijk je favoriete kleur en stoff ering en stel jouw 

persoonlijke combinatie samen bij 

      de Harvink dealer of op        harvink.nl
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*  Zithoogte aanpasbaar

Anything can make 
me stop and look 
and wonder, and 
sometimes learn.
Kurt Vonnegut
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Forum* Flink*
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Ook verkrijgbaar 
met bijpassende 
Flink hockers
Zie pagina 37
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Kesper*

Splinter hoge rug*

Splinter*

Please, 

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

Ook verkrijgbaar 
met bijpassende 
Splinter fauteuil
Zie pagina 20

Ook verkrijgbaar 
met bijpassende 
Splinter salontafel
Zie pagina 36
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de Donk

de Donk dormeuse

Diverse opstellingen van de Donk

de Donk hocker
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‘Het past niet 
bij iedereen, 
daar hou ik van.’

Prikkelen en verwonderen, 
steeds weer opnieuw
Een tikje eigenzinnig, dat is Harvink zeker. 
Het past niet bij iedereen en daar hou ik 
van. Zelf kies ik ook graag nét iets anders, 
bijvoorbeeld als het om kleding of schoenen 
gaat. Het geeft mij voldoening om bijzon-
dere producten te maken. Om meubels 
bijna tot kunst te verheffen. Door mensen 
te prikkelen, te verwonderen met nieuwe 
ideeën en vormen. Steeds weer opnieuw.
 
Wat mij het meeste boeit aan dit vak is dat 
we iets maken dat mensen in hun meest 
nabije omgeving neerzetten. Een interieur 
weerspiegelt toch iemands persoonlijkheid. 
Dat je daar deel van uit mag maken is heel 
bijzonder. En niet voor even, maar voor wel 
tien jaar of langer.

Wij maken dan ook tijdloze meubels.  
Sommige modellen zitten al 15 jaar in onze 
collectie. En als die dan verdwijnen, neem ik 
daar echt met pijn in m’n hart afscheid van. 

Inspiratie komt van overal
Eigenlijk heb ik altijd een antenne voor 
nieuwe ideeën. Ik pik overal signalen op. 
Natuurlijk lees ik de bladen en bezoek ik 
beurzen voor inspiratie. 

Maar soms krijg je het cadeau juist op een 
heel andere plek. Als je in de natuur wandelt 
bijvoorbeeld. Met al die ongelooflijk mooie 
kleurencombinaties. Die kloppen gewoon! 
Bekijk bijvoorbeeld maar eens een pauwen-
veer. En kijk nét eens wat langer.

Mijn inspiratie komt ook vaak uit de wereld 
van muziek en literatuur. Neem de naam 
van onze bank Forum. Die is geïnspireerd 
op de Romeinse betekenis, namelijk een 
centraal plein in het oude Rome. Dat is  
precies de rol van deze bank. Een centrale 
plaats in je huis om samen te komen.

Sit and wonder: het verhaal van Alette, samen met Sander, eigenaar van Harvink sinds 2006
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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
Art is not what you 
see, but what you 
make others see.
Edgar Degas
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Fraai*
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Splinter*
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Splinter met arm*
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Focus*
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Splinter hoge rug & hocker*
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Stel jouw eigen 
meubel samen!
Bekijk je favoriete kleur, houtsoort en stoff ering 

en ga op zoek naar jouw ideale samenstelling.

        de Harvink dealer of op

       harvink.nl

FAUTEUILS*  Zithoogte aanpasbaar 2120



I like things 
to be orderly.
David Lynch

Hebbes
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Blazoen - frame metaal*
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FAUTEUILS*  Zithoogte aanpasbaar 2322



De Kaap & hocker*

82

9
0 D = 86

50

4
2 D = 48

Club Relax & hocker*
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A light wind swept over the corn, 
and all nature laughed in the sunshine.
Anne Bronte

Alowa
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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



Hi
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TAFELS & STOELEN

Ook verkrijgbaar 
met bijpassende 
Splinter tafel
Zie pagina 34

2928



53

8
3 D = 60

Jive
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Duck
Troef

120 < 180 < 300

8
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8
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D= 63

Op zoek naar de ideale samenstelling?

Bekijk je favoriete kleur en stoff ering en stel jouw 

persoonlijke combinatie samen bij 

      de Harvink dealer of op        harvink.nl

Troef hoekbank

TAFELS & STOELEN

In breedte aanpasbaar
Informeer naar de 
mogelijkheden!
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Fier ovaal

76 D = 

Fier rond

76

Ø = 

Ontdek de mogelijkheden
De bladen van de afgebeelde tafels 
zijn leverbaar in diverse houtsoorten.

Tosca

76

  D= 95

Past mooi bij 
eetbank Troef
Zie pagina 31

TAFELS & STOELEN 3332



Struis

76

  D= 95

Splinter

180 - 240

76 D = 103
BLAD = 95

Zotte

204/234

75 D = 99

Ook verkrijgbaar 
als Zotte salontafel
Zie pagina 36

Past mooi bij 
eetbank Troef
Zie pagina 31

Twijg

195/235

76 D = 100

TAFELS & STOELEN

Ontdek de mogelijkheden
De bladen van de afgebeelde tafels 
zijn leverbaar in diverse houtsoorten.
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Splinter

Eclips

Rep & Roer Mikado

Zet

Zotte Footloose* Flink*

94

4
2 D = 46

85/100

32 D = 85/100

68

31 D = 133

128

38 D = 65

81 / 156

33 D = 86

44

54 D = 46

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 bank of 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 34

Ook verkrijgbaar 
als Zotte tafel
Zie pagina 34

COMPLEMENTEN*  Hoogte aanpasbaar36 37



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 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.

Thuis bij Harvink Bezoek het Harvink Huis:
Tinbergenlaan 3
3401 MT  IJsselstein (NL)
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Tinbergenlaan 3

3401 MT  IJsselstein (NL) 

www.harvink.nl 

info@harvink.nl

+31 (0)30 688 03 88


