Harvink in zee met Thijs Smeets
Meubelmerk Harvink is een
samenwerking aangegaan met de
succesvolle Nederlandse designer Thijs
Smeets. Het resultaat is de bank
Decor, met de ‘touch’ van Studio
Smeets en de ‘feel’ van Harvink. Het
model kenmerkt zich door de strakke
lijnen aan de buitenkant en zachte en
ronde vormen aan de binnenkant.

Thijs Smeets (Studio Smeets) won met zijn ontwerpen - van brilmontuur tot tafelservies en van fauteuil tot
saunapaviljoen - internationale roem en verschillende designprijzen. Veel van Smeets’ werk was het afgelopen
decennium te zien over de hele wereld.
Op-en-top Hollands
“De ontwerpen van Thijs spraken ons enorm aan”, aldus Alette Trompetter eigenaar van Harvink in IJsselstein.
“Zijn werk kenmerkt zich door een goede balans tussen schoonheid en comfort. Bij Harvink moeten de
modellen onderscheidend zijn en een zichtbare frameconstructie hebben. Onze ontwerpkaders hebben we
voorgelegd aan Thijs en hij laat dit bij zijn ontwerp voor ons goed terugkomen.” Dat Harvink voor haar collectie
kiest voor Nederlandse ontwerpers als Thijs Smeets en Martin Haksteen ligt helemaal in de lijn met de filosofie
van het bedrijf, waar als sinds 1947 kwaliteitsmeubelen worden gemaakt. “Harvink is een op-en-top Hollands
bedrijf”, vertelt Trompetter met trots. “We gebruiken materialen uit Nederland en produceren de meubels in
IJsselstein. Nederlandse ontwerpers begrijpen het vakmanschap dat wij zoeken.”
De samenwerking tussen Smeets en Harvink is beide partijen goed bevallen en de Amsterdamse designer zal
ook in 2015 waarschijnlijk weer voor Harvink achter de tekentafel kruipen. De bank Decor is samen met andere
Harvink-successen als fauteuil De Kaap (zie foto) en eetkamerstoelen Duck te zien op harvink.nl en in het
Harvink Huis te IJsselstein.
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Volg HARVINK online via

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Alette Trompetter (a.trompetter@harvink.nl of bel
06 – 29603379). Bijgevoegde foto’s zijn rechtenvrij te
gebruiken, mits met bronvermelding en in relatie tot
publicaties over Harvink.
Download hoge resolutie afbeeldingen via
www.harvink.nl/downloads.

