Persbericht.
IMM Cologne
IMM Cologne was twee weken geleden het toneel waarop wij onze nieuwe collectie
presenteerden. Deze werd zeer enthousiast ontvangen door onze dealers en pers
uit binnen- en buitenland. Klik op de afbeelding voor meer informatie over het
model.

Forum

Een nieuw Forum maar een zonder discussie! De nieuwe bank van Harvink is herkenbaar
HARVINK. De bank is luchtig en zit heerlijk. De kussens zijn stevig dankzij het
hoogwaardige comfortschuim. Deze ruime bank is verkrijgbaar als 2,5-, 3- en 3,5- zitter.
Met de royale chaise longue erbij heb je een geweldige hoekbank en door het losse
rolkussen creëer je makkelijk een extra zitplaats. Leverbaar in geschuurd chroom en
zwarte poedercoating. De gehele, zeer brede stoffen en leercollectie van HARVINK is toe
te passen op de Forum.
Prijs vanaf € 2375,- voor 2,5-zits bank en vanaf € 2425,- als hoekbank met chaise
longue.

Blazoen

Blazoen is de naam van de nieuwe fauteuil. Deze fauteuil met een vintage look en houten
of metalen frame is een echte een blikvanger voor de woonkamer. De rugleuning vormt
zich als een heerlijk schild om je heen. Een fauteuil die zowel van voren, als van de
achterkant prachtig is om naar te kijken. Laat je verwonderen door nieuwe nieuwkomer
door eens lekker te gaan zitten. De houten variant is leverbaar in noten en eiken. De
fauteuil kan met alle stof- en leersoorten uit de HARVINK collectie worden geleverd.
Daarmee maak je een Blazoen naar je eigen smaak, de Blazoen is leverbaar vanaf €
1175,- in chroom en € 1350,- in hout.

Splinter stoel
Tot slot heeft de bekende Splinter stoel een broertje
zonder armleuningen gekregen op veler verzoek! Handig
te combineren aan lage tafels, leuk om te combineren
met stoel Splinter. Een stoel om uren op na te tafelen.
De stoel is leverbaar in stof en leer vanaf € 675,- en €
795,-

Actie Uncle Sam Retro
Het 70-jarig jubileum van Harvink verdient een
jubileum actie. Door onze Facebook volgers is de
Uncle Sam uitgeroepen als de meest kenmerkende
fauteuil klassieker. Daarom is de Uncle Sam opnieuw
in collectie als Retro Editie mét aantrekkelijke actie!

Klik hier voor meer informatie.
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