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Havee Meubelen B.V. in Culemborg vervaardigt 

sinds 1956 op ambachtelijke wijze - en met groot 

vakmanschap – meubilair dat jarenlang meegaat. 

In de beginjaren waren dat vooral houten 

voetenbanken, fauteuils en kloostertafels. De 

vraag ernaar nam af en Havee bewoog met de 

markt mee. Het maakte datgene waar vraag naar 

was, maar bleef ook altijd trouw aan de visie geen 

concessies te doen ten aanzien van kwaliteit en 

comfort. Die zienswijze past Havee na ruim 60 

jaar nog altijd toe. 

In de loop der jaren heeft Havee een drietal 

succesvolle collecties uitgebracht, die  - mede 

dankzij de Havee Design Studio, ontwerpers 

Hans Daalder en Richard Hutten - overigens nog 

ieder jaar groeien: Lookline, Cloak en Moduss. 

Het zijn drie totaal verschillende collecties 

met eigen kenmerken, van tijdloos, tot fris en 

ingenieus bedacht en strak vormgegeven met een 

verrassende twist. De keuze uit de verschillende 

modellen is groot, bijzonder is overigens dat een 

groot deel van de meubels worden bekleed met 

een uniek verwisselbaar bekledingssysteem. 

Vaak is het eveneens mogelijk om, mits het 

model het toelaat, de meubels naar wens aan te 

passen. 

De collecties zijn niet alleen geschikt voor 

gebruik in huis, maar ook voor projectinrichting. 

Over dit alles kunnen wij u veel vertellen, maar 

liever laten wij onze klanten aan het woord waar 

wij ons visitekaartje hebben achtergelaten. Zij 

komen daarom uitgebreid aan het woord in 

magazine. Verder laten wij u meekijken hoe onze 

kwaliteitsmeubelen worden gemaakt en weet u 

na het lezen van dit blad waarom meer dan 75 

retailers dealer zijn van onze collecties. 

Namens Havee Meubelen wensen wij u veel 

leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Familie Veldhuizen
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Rody Veldhuizen

KIES VOOR 
KWALITEIT

“
Havee is nog maar één van de weinige 

meubelfabrieken in Nederland die alle 

facetten van het meubelmaken zelf 

uitvoert. Van het  vervaardigen van de 

houten rompen, het patroontekenen, het 

snijden van de stoffen en de ledersoorten, 

het stikken en het montagewerk… alles 

gebeurt er nog op ambachtelijke wijze. En 

daar ligt meer dan 60 jaar gedegen kennis 

en vakmanschap aan ten grondslag. Het 

bedrijf werkt met ca. 75 retailers in den 

lande die dealer zijn van een of meerdere  

collecties van Havee. Het bedrijf 

wordt ook projectmatig ingezet bij de 

inrichting van kantoren, overheids- en 

gezondheidsinstellingen.

De letters H en v in de bedrijfsnaam Havee staan 

voor de initialen van de oprichter van het bedrijf: 

Herman Veldhuizen Sr. Hij was beeldhouwer/ 

houtsnijwerker in de meubelindustrie en startte 

in 1956 met het vervaardigen van fauteuils, 

voetenbankjes en kloostertafels. Later kwamen 

daar ook garnituren bij, d.w.z. een set van 

twee crapauds (armfauteuils), een tafel en vier 

huiskamerstoelen. Mevrouw Veldhuizen bracht 

in de beginjaren de meubels aan de man en van 

lieverlee gingen ook de zonen van het gezin in 

het bedrijf aan de slag. Heden ten dage 2 zonen 

hiervan, de derde generatie.

Tot 2005 produceerde Havee enkel meubels 

die verkocht werden binnen de huiscollecties 

van de betere meubelspecialist. Daarna sloeg 

het bedrijf een andere weg in. Het ontwikkelde 

een eigen label met een drietal design- 

collecties: Lookline, designstudio Havee. Cloak, 

design Hans Daalder en Moduss, design Richard 

Hutten. Deze zitmeubelen hebben een hoogwaardig 

comfort en een eigen stijl. Havee werkt uitsluitend 

met de beste materialen.

Tevens voorziet Havee in de vraag naar speciaal 

meubilair voor projecten. het is dan van groot 

belang dat je flexibel en transparant bent, 

oplossing gericht denket, een gedegen kennis 

van zaken hebt én beschikt over de vaklieden 

om deze kwaliteitsproducten te vervaardigen. Dat 

meedenken met de klant resulteerde overigens 

ook in de ontwikkeling van het afneembare 

bekledingssysteem, waarvan Havee Europees 

octrooihouder is. Ideaal om uw bank een nieuwe 

look te geven, of bij beschadiging van uw meubel.  

Dit systeem wordt bij een groot deel van de 

collectie toegepast. Havee Meubelen mag dan 

10 jaar garantie geven op de constructie delen 

van hun meubelen. Soms bent u gewoon weer 

aan iets nieuws toe. De inspirerende collecties 

designmeubelen van Havee bieden u volop keus. 

Uw meubelspeciaalzaak adviseert u daar graag bij.

“ 

HOLLANDSE 
KWALITEITS MEUBELEN
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Herman Veldhuizen



RETAIL & 
PROJECTGERICHT WERKEN

LOOKLINE
Lookline wordt in eigen huis ontworpen, het heeft 

een uitgebreid meubelprogramma. Dankzij de 

strakke lijnen is Lookline tijdloos en daardoor  

gemakkelijk in te passen in een bestaand interieur. 

Er zijn verschillende mogelijkheden in kleuren en  

opstellingen. Daarnaast is het mogelijk om de  

zithoogte en zitdiepte aan te passen, mits het  

model dit toestaat. De perfecte afwerking maken 

de collectie compleet. De Lookline-collectie wordt, 

dankzij haar functionaliteit en de vele toepas- 

mogelijkheden, ook vaak ingezet bij de project- 

inrichting. Dat is meestal maatwerk en laat dat nu een 

van de sterkste punten zijn van Havee Meubelen. 

MODUSS
De comfortabele zitgroepen en woonaccessoires 

van de collectie Moduss hebben een nieuw speels 

en modern elan gekregen. “Typisch Dutch Design”, 

noemt designer Richard Hutten het. Havee is zeer 

content met het resultaat. Rody Veldhuizen van 

Havee: “De ontwerpen van Richard Hutten zijn een 

prachtige aanvulling op onze bestaande collectie. 

De meubels zijn van een tijdloos en onderscheidend 

design en worden met groot vakmanschap 

gefabriceerd en bij voorkeur uitgevoerd met 

kwaliteitsstoffen. Toch is Moduss betaalbaar en 

daarmee toegankelijk voor een bredere doelgroep”.

VERKOOP VIA MEUBELSPECIAALZAKEN
Havee Meubelen vervaardigt onder eigen label drie 

designcollecties met ieder een eigen stijl: Lookline, Cloak 

en Moduss. Deze meubellijnen zijn voor de consument 

uitsluitend verkrijgbaar via de interieurspecialist, maar 

een bezoek aan de showroom van Havee Meubelen is 

altijd mogelijk. Alle collecties zijn, tegen meerprijs, naar 

eigen wens aan te passen in kleurstellingen, zithoogte 

en comfort, mits het model dit toestaat. Bovendien heeft 

Havee een uniek verwisselbaar bekledingssysteem, 

waarmee een groot deel van de collectie is uitgerust. 

Banken of delen ervan kunnen moeiteloos van gedaante 

veranderen. Met handgemaakte kussens erop geeft 

u uw bank ook nog eens een eigen(wijs) karakter.  

Dealerinformatie vindt u op www.haveemeubelen.nl 

MODELLENREEKS EN MAATWERK 
VOOR PROJECTINRICHTING
Niet alleen de consument vindt zijn weg naar Havee 

Meubelen, ook projectinrichters passen de verschillende 

collecties toe. Dat is mede te danken aan het feit dat deze 

meubelen een lange levensduur hebben, en eenvoudig 

schoon te houden zijn. Over de functionaliteit ervan is dus 

goed nagedacht. Havee werkt oplossingsgericht, denkt mee 

in de diverse processen van het project en is specialist in 

maatwerk, mits het model dit toestaat. De collecties kunnen 

worden aangepast in de gewenste zithoogte en comfort, 

kleurstellingen en diverse soorten (zorg)stoffering. De 

treinbanken collectie is bovendien een welkome aanvulling 

op het assortiment. Ze wordt, al dan niet aangepast, veelal 

gebruikt als wachtruimtemeubilair, in tal van Nederlandse 

ziekenhuizen. Banken worden intensief gebruikt. Mocht er 

dus toch iets mis gaan, dan is het fijn om te weten dat 

de bekleding verwisselbaar is. Het serviceteam van Havee 

is snel ter plekke om de bank van een nieuwe bekleding 

te voorzien. Speciale verzoeken voor de projectmarkt, als 

het maken van akoestische panelen en het herstofferen van 

andere fabricaten, neemt Havee eveneens aan. Herman 

Veldhuizen is hier uw contactpersoon én de specialist.
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CLOAK
Eigenzinnig, vernieuwend, maar soms ook rust en eenvoud kenmerken Cloak. Het designlabel kwam in 2004 

tot stand dankzij een unieke samenwerking tussen Havee Meubelen en ontwerper Hans Daalder. De inspi-

rerende modellenreeks was, dankzij de functionaliteit, vormgeving en afwerking ervan, vanaf de eerste dag 

een ongekend succes. Ieder jaar worden nieuwe - en vooral verrassende - ontwerpen toegevoegd aan de 

(ondertussen) zeer uitgebreide Cloak-collectie. In dit meubelprogramma kunnen, mits het model het toestaat, 

zitcomfort, kleurstellingen etc. aangepast worden aan uw wensen of die van uw klant. 

WELKE COLLECTIE PAST BIJ U OF UW PROJECT?

St-Antonius hospital birth center - Utrecht



Hans Daalder 

EEN STERKE KETTING HEEFT 
ALLEEN MAAR STERKE SCHAKELS.“ 

“
Cloak is een opmerkelijke serie banken, strak 

vormgegeven en perfect uitgevoerd. Essentieel 

aan de ontwerpen is het woord ‘puur’. Puur in 

comfort, Puur in eenvoud, Puur in kwaliteit, vol-

ledig gericht op stijlvolle eenvoud en comfort. De 

meubelen ogen ingetogen en blijken in de praktijk 

opmerkelijk rustgevend, zowel visueel als ook in 

het feitelijke gebruik. De Cloak meubelen zien er 

volkomen logisch uit, alsof ze er altijd al geweest 

zijn en toch zien ze er ook volstrekt eigentijds 

uit. Ze stralen een ‘tijdloos enthousiasme’ uit. 

Wie gaat vergelijken en naar technische details 

kijkt, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat de 

kwaliteit optimaal is. De meubelen kunnen naar 

wens worden bekleed. Het zijn typische kenmer-

ken van Havee meubelen en de basis van het 

succes van dit familiebedrijf.

De combinatie Havee en Hans Daalder heeft een 

opmerkelijke serie hoogwaardige zitmeubelen 

opgeleverd. Mooie, pure ontwerpen, volledig ge-

richt op stijlvolle eenvoud en comfort.Een sterke 

ketting heeft alleen maar sterke schakels.

Als ontwerper probeer ik mijn ideeën altijd 

de hoogste kwaliteit mee te geven. Inspiratie 

alleen is dan niet genoeg; Er wordt gesleuteld 

en geschaafd totdat het ontwerp in mijn ogen 

optimaal is.

In mijn samenwerking met Havee werkt het net 

zo; Hun motto is; Als het beter kan, moet het 

ook beter. Het grote vakmanschap van de men-

sen van Havee staat garant voor een perfecte 

vertaling van mijn ontwerp. En dat is de droom 

van iedere ontwerper ! Trots teken ik voor de 

“Cloak” collectie van Havee Meubelen.

Hans Daalder
Ontwerper.

9

Model Lake Model Cloud

Model Stone Model Pacific

Model Sand Model Stone

Model Sky

Model Sand Model Storm
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Model Sand Model Ditch



Totale 

VRIJHEID en 

flexibil iteit
Bij de ontwikkeling van het nieuwe zitmeubelprogramma “Lake” 

stond voor mij voorop: Totale vrijheid en flexibiliteit! Om in staat te 

zijn je eigen optimale zitmeubel samen te stellen in vorm en verhou-

dingen, in iedere stof- of leercombinatie. Solitaire banken, ziteilan-

den, maar ook prachtige hoekopstellingen die zich volledig vormen 

naar je eigen smaak, en de beschikbare ruimte.

Uiteraard wel  met behoud van de charme, en 

schoonheid van een hoogwaardig designmeubel. 

Fraaie curves in de armleggers en rugdelen, die 

kunnen worden toegevoegd of juist weer weggela-

ten, bepalen het gezicht van “Lake”. Altijd luchtig, 

daarvoor zorgt het dwarsgeplaatste onderstel.

Schoonheid zoals je het zelf bedoeld hebt. Want zeg 

nou zelf, een maatpak zit toch altijd net iets beter.

Hans Daalder
Ontwerper.

Als je op zoek bent naar een nieuw zitmeubel, dan is de keuze groot. Net zoals er in de mode naar ieders voorkeur en smaak 

kleding is. Maar als je kiest voor je eigen invulling van stijl, vorm, hoogwaardig comfort, functie en kleurstellingen, dan zoek je 

eigenlijk een soort maatpak. En dan klimt “Lake” al snel naar de top van je lijstje…

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website (zie achterzijde magazine)

Collectie Cloak
LAKE
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Collectie Cloak
STONE

RELAX, laat je hoofd rusten.....

13

Het is alsof alles eromheen ook een nieuw, fris karakter krijgt. Zoals de rimpelingen die in het water ontstaan, wanneer je er 

een steen in gooit. Model “Stone” verrast door haar vorm, de gescheiden rug en zit geven het model een grafisch, horizontaal 

karakter. Het grote zitcomfort in combinatie met het unieke design maken, dat de “Stone” alles in zich heeft om de volgende 

klassieker uit de “Cloak” collectie te worden.

Want er zijn veel zitmeubelen. Maar er is maar één “Stone”.

EEN GOED ONTWERP 
INSPIREERT HAAR OMGEVING.“ 

“

Voor de maatvoering verwijzen we u 
graag naar onze website 
( zie achterzijde magazine )

Mooie combinatie met  fauteuil Shell



Collectie Cloak
SAND

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website  ( zie achterzijde magazine )
15

De eenvoud en rust van de belijning van “Sand” heeft designliefhebbers vanaf het begin aangesproken. In de “Cloak” collectie 

heeft de “Sand” de status van evergreen dan ook méér dan verdient !

EEN BANK, DIE UIT ÉÉN STUK GEGOTEN LIJKT!“ 
“

Rechte hoek

Ronde hoek



Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website  ( zie achterzijde magazine ) 7

Collectie Cloak
SKY

17

Scherpe, vernieuwende lijnen die toch vertrouwd aandoen.

Zitten, hangen, liggen, slapen......

“Sky” is een luchtig nestje, met fantastisch zitcomfort !

zitten HANGENLIGGENslapen

Ook leverbaar met een houten onderstel



of maak van de hocker een tafel, of voetenbankCollectie Cloak
CLOUD

CREËER 

UW 

EIGEN 

zitlandschap

maak een armleuning van de hocker

Een armlegger wordt een tafeltje of poef !

Kom genieten van de flexibiliteit van “Cloud” en creëer uw eigen zitlandschap.

“Cloud” is zo eigenzinnig als uw eigen fantasie !

‘CLOUD’ IS ZO EIGENZINNIG 
ALS UW EIGEN FANTASIE“ 

“

19



Collectie Cloak
DITCH

Mooie combinatie met  fauteuil  model 1150

21

Dé bank voor puristen, die zijn luchtigheid com-

bineert met een verrassend comfort. Van de 

hand van meester-meubelmakers Henk en Riens 

Veldhuizen, die hiermee een vernieuwend beeld 

brengt in de Cloak collectie.

Door zijn zwevende karakter én zijn detaillering 

in het frame is dit een bank die zich zowel goed 

voelt in de huiskamer als in projecten.

De Ditch heeft een architectonische belijning, die 

menig modernist zal aanspreken.

ARCHITECTONISCHE
BELIJNING“ 

“

Voor de maatvoering verwijzen we u 
graag naar onze website 
( zie achterzijde magazine )

LUCHTIG

ONTWERP



Heerlijk met de benen omhoog...

Heerlijk met het hoofd naar achter....

De verrassende verhoudingen tussen  

zitting en rug, met losse of zwevende  

armleggers maken van de “Pacific” een 

onvervalste publiekslieveling!

Collectie Cloak
PACIFIC

DE “GRANDE DAME” 
UIT DE “CLOAK” COLLECTIE.“ 

“

Voor de maatvoering verwijzen we u 
graag naar onze website 
( zie achterzijde magazine )
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360O 

SCHOON-

HEID

Verrassend design maakt van de “Sun” een pronkstuk vanuit iedere gezichtshoek! 

Met schuivende rugdelen en verplaatsbare armleggers staat “Sun” garant voor 360 graden schoonheid in uw woonkamer!

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine ) 25

SCHUIVEN MAAR“ 

“

Collectie Cloak
SUN



STRAK

DESIGN

De losse zitkussens van model Storm bieden perfect zitcomfort. 

Ze worden omgeven door een  kader, zodat de strakke 

belijning van de bank intact blijft. Door de slimme constructie 

geeft Storm u de mogelijkheid om gemakkelijk armkussens te 

plaatsen of weg te halen. Ook kunt u kiezen voor zwevende 

armleggers, waarmee Storm een nog rijker karakter krijgt. 

Comfort, luxe en flexibiliteit, op basis van deze drie pijlers 

verwerft Storm zich een stevige plek in de Cloak collectie. 

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine ) 27

Collectie Cloak
STORM



Collectie Cloak
COAST

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )

Mooie combinatie met  fauteuil model 1963

zitten 

HANGEN

LIGGEN

slapen

27



Fauteuil Shell zoekt de combinatie van comfort en design in een nieuwe hoek, 

waarbij het lijnenspel vanuit elke zichtrichting veranderd en blijft verrassen.

Collectie Cloak
SHELL  LOSSE

STOELEN

LAAG & HOOG

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine ) 31

Model Shell, hocker



Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine ) 33

Collectie Cloak
PEBBLE

STRAK

DESIGN
Een fauteuil als speels accent in uw woonkamer, met eindeloze 

mogelijkheden tot combineren. In stof, leer, of allebei, in alle 

kleurcombinaties laat de Pebble zich vormen naar uw wensen. 

Op ranke houten pootjes, of op een fraaie draaivoet, u bepaalt. 

De eigenzinnige manier waarop rug en romp bij elkaar komen 

geven de Pebble een eigenzinnig, subtiel karakter. De zitschalen 

zorgen voor een perfect comfort en ondersteuning. Zo is deze 

fauteuil fijn om in te zitten, maar ook fijn om naar te kijken!

HOUT

STAAL



Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine ) 35

Collectie Cloak
1150

Neemt u eens plaats in de prachtige fauteuil 

1150.  Het originele ontwerp stamt al uit 

1975, maar is in 2019 aan de moderne, iets 

langere consument aangepast. Zo is haar 

comfort weer hélemaal van nu, terwijl haar 

vriendelijke, ronde lijnen het vintage karakter 

alleen maar onderstrepen. Over tijdloos 

gesproken....

Leverbaar met epoxy zwart of glans chrome 

frame

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )

Collectie Cloak
1963

LAAG & HOOG

OUD
NIEUW

DESIGN

Het vertrouwde model, ontwikkelt 
in het jaar 1963, maar dan in een 
nieuw jasje. Voor de bekleding kunt 
u een keuze maken uit onder andere 
de prachtige stoffen van Kvadrat en 
weverij de Ploeg. Het frame van de 
fauteuil is leverbaar in eiken en, tegen 
geringe méérprijs, in amerikaans 
noten. Rughoogte laag of hoog. 



Is het de luxe van de fauteuil Shell waar 

uw oog op valt? Het heerlijke zitcomfort 

wellicht? De detaillering, het vakmanschap? 

Of toch het onderscheidende design 

dat de Shell maakt tot een trotse “Cloak 

Original”?

 

Fauteuil Shell zoekt de combinatie 

van comfort en design in een nieuwe 

hoek, waarbij het lijnenspel vanuit elke 

zichtrichting verandert en blijft verrassen. 

Zo wordt deze fauteuil een pronkstuk in 

uw woonkamer en blijft hij boeien, zoals 

alleen origineel design dat doet.

Collectie Cloak
SHELL

HOOG & LAAG

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )

GLANS CHROME FRAME

ZWART FRAME

NIEUW

DESIGN

37



Peter van der Linden - Gispen 

ZE HEBBEN AAN EEN 
HALF WOORD GENOEG

“
“Gispen staat voor design, innovatie, 

kwaliteit en duurzaamheid. Havee sluit 

daar mooi bij aan. Het is een pragmatisch 

ingesteld bedrijf, ze hebben aan een half 

woord genoeg en dat werkt heel erg prettig,” 

verzekert Peter van der Linden. Hij is adviseur 

en accountmanager Projectinrichting voor 

Zorginstellingen bij Gispen. “Mijn focus 

ligt voornamelijk op de zorginstellingen, 

revalidatiecentra en ziekenhuizen. Ik adviseer 

hen bij vraagstukken voor de inrichting 

van werkplekken, de entree, spreek- en 

onderzoekskamers, auditoria etc.” 

“Havee is voor onze zorgprojecten een cruciale 

leverancier, omdat hun meubelprogramma 

aansluit op de vraag van onze klanten. Onze 

samenwerking verloopt al jaren probleemloos. 

Hun levertijden zijn heel acceptabel en ze geven 

onze klanten essentiële argumenten om voor 

bepaalde opties te kiezen. Denk daarbij 

aan verschillende zithoogtes, soorten 

koudschuimvulling en veringen die je 

kunt toepassen. Dat luistert soms 

heel nauw, want een zitting die je een 

centimeter hoger maakt, zorgt ervoor 

dat een senior makkelijker opstaat. 

In de loop der jaren heeft de innovatie 

van zorgstoffering ook niet stilgestaan. 

Evengoed blijft het belangrijk te weten 

hoe er schoongemaakt wordt en welke 

desinfectie men gebruikt. Havee adviseert ons 

welke stoffering het beste past bij de betreffende 

situatie. Hun service is uitstekend, maar hun 

verwisselbare hoezen vind ik een ijzersterk punt. 

De constructie van een Havee meubel heeft 

een lange levensduur en met een nieuwe hoes 

erover kan het nog eens jaren mee.” 

Academisch Medisch Centrum - Amsterdam

“ 

MOOIE SAMENWERKING

39

UMC - Amsterdam

Amphia Ziekenhuis - Breda

SPECIALS
“Ziekenhuizen willen dikwijls hun identiteit in het 

interieur terugzien”, vervolgt Van der Linden. “Dat 

kan heel goed door speciale vormen toe te passen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is het multifunctionele 

restaurant bij het DCCN van het Radboud UMC. 

Havee maakte met standaard bankelementen de 

speciale vorm die het Radboud wenste, uitgevoerd 

in Silverguard stoffering. Een ander voorbeeld is 

de stervormige bank met daarin geïntegreerde 

plantenbakken en hockers. Havee produceerde 

die, in opdracht van Gispen, voor de entree van het 

Catharina Hart- en vaatcentrum te Eindhoven. 

Een knap staaltje maatwerk!” stelt Van 

der Linden.

In het kader van de circulaire 

economie schakelt Gispen 

Havee ook in voor het 

hergebruiken en recyclen 

van producten. Zo krijgt een 

oude archiefkast bijvoorbeeld 

een nieuwe functie als prettig 

zittend wachtbankje bekleed 

met pet-vilt; deze stoffering 

maakt men van gerecyclede 

petflessen.

“Havee-producten zijn van de allerhoogste kwaliteit 

door het gebruik van duurzaam koudschuim, 

stevige vering en het toepassen van beukenhout 

voor de romp. Veel meubelstoffeerders nieten de 

stoffering, bij Havee zijn de meubelen uitgerust met 

een verwisselbaar bekledingssysteem. Dit alles sluit 

aan op de handtekening die wij aan onze projecten 

willen geven.”



Havee Meubelen en Gispen, dé aanbieder 

van totale inrichtingsconcepten, zijn beide 

gehuisvest in Culemborg en werken sinds vijf 

jaar nauw samen. Havee heeft meubilair dat 

geschikt is voor alle sectoren. Denk daarbij 

aan de gezondheidszorg, welzijnsinstellin-

gen, aanvragen vanuit overheden, scholen 

of het bedrijfsleven. Gispen schakelt Havee 

echter specifiek in voor projectmeubilair in 

de Zorg. Matthijs Elsing, sr. Business Mana-

ger Zorg, ervaart de samenwerking tussen 

de twee bedrijven als zeer positief. “Dat heeft 

alles te maken met het feit dat Havee feil-

loos inspeelt op de specifieke zorgaspecten 

waaraan meubelen in zorginstellingen dienen 

te voldoen.”

Gispen staat voor design, innovatie en kwali-

teit en dat zet het bedrijf breed neer. Na de 

oprichting ervan, in 1916, ontwierp en 

produceerde Gispen stalen buismeube-

len voor kantoren en woonhuizen. Nu 

richten zij zich op totale inrichtingsop-

lossingen. “Zeg maar alles van de vloer 

tot aan het plafond”, vertelt Elsing. 

“Daar horen kantoor- en inrichtingscon-

cepten bij en dat hebben wij eveneens 

doorontwikkeld in de onderwijsmarkt en 

zorgbranche. Het kwaliteitsdenken van Ha-

vee sluit heel goed aan bij onze visie.”

MOOIE SAMENWERKING
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St. Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein

St. Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein

Mathijs Elsing - Gispen 

GOEDE BUREN: GISPEN EN HAVEE “

“

Reinier de Graaf Gasthuis - Delft

STRESS REDUCEREN MET EEN 
MOOI DESIGN 
“Bij de herontwikkeling of nieuwbouw van zieken-

huizen focussen wij ons op de ideale spreek- on-

derzoekskamer, patiëntenkamer en verblijfruimtes. 

De kunst is het reduceren van stress bij patiënten 

en bezoekers door middel van de gebouwde om-

geving. Dit bereik je o.a. door een mooie, functio-

nele inrichting toe te passen. Vriendelijke vormen, 

comfortabel meubilair, prettig daglicht, rustgevende 

kleuren en geuren dragen bij aan een ‘healing en-

vironment’. Dat concept slaat goed aan. Een mooi 

voorbeeld is het Reinier de Graaf Gasthuis in 

Delft waar dit alles samenkomt. Havee 

laat daar zien dat hun mooie collectie 

banken voor thuis, in aangepaste 

vorm, evenzeer geschikt is voor 

de zorgsector. 

Bij projecten komt het vaak 

neer op speciale vormen 

in meubilair en juist in dat 

maatwerk is Havee erg sterk. 

Daarnaast zijn de eisen aan 

het zitcomfort en de stoffering 

van banken en stoelen in de zorg-

sector per afdeling verschillend. Voor 

een stoel op de poli wordt een andere 

schuimvulling toegepast dan bij wachtmeu-

bilair. De treinbankenserie van Havee is daar ove-

rigens uitermate geschikt voor. Het design van de 

zorgstoffering is belangrijk, maar men moet het na-

tuurlijk ook makkelijk kunnen reinigen. Havee denkt 

mee en adviseert in al die beslissingstrajecten. Hun 

unique sellingpoint is onbetwist hun verwisselbaar 

stofferingssysteem. Mocht het nodig zijn, dan is Ha-

vee snel ter plaatse om op locatie de hoes van het 

frame te vervangen.”

St. Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein



MOOI GEMAAKT
DE WERKPLAATS

In de fabriek van Havee Meubelen worden talloze banken 

en fauteuils gefabriceerd. Wist u dat deze – van het begin 

tot het eind – met de hand worden gemaakt? Ze krijgen 

niet alleen een prominente plek in de Nederlandse woon-

kamers, de collecties van Havee worden ook geplaatst in 

openbare ruimtes en kantoren. Het opbouwen van bijvoor-

beeld een beukenhouten romp tot een mooi gestoffeerde 

bank, daar komt nog heel wat bij kijken. Dat productiepro-

ces gebeurt bij Havee al meer dan 60 jaar op ambachtelijke 

wijze en daar zijn ze natuurlijk best een beetje trots op. De 

vakmensen van Havee werken hier met veel liefde voor het 

vak, u ziet dat ongetwijfeld terug in het eindproduct. Hoe 

dat alles in z’n werk gaat, leest en ziet u op de volgende 

pagina’s. Wij bieden u een kijkje achter de schermen van 

Havee Meubelen. 

DE ROMP 
De romp van een bank of stoel van Havee wordt vervaar-

digd van geselecteerd (en geschaafd) beukenhout en/of 

hoogwaardig plaatmateriaal. Om een stevige constructie 

te garanderen, worden alle verbindingen van de romp  

stevig gepend, geschroefd, verlijmd en/of gedeuveld.  

Havee Meubelen geeft u 10 jaar garantie op de constructie 

van banken en stoelen.

DE VERING 
Voor een optimaal zitcomfort is de vering van een stoel of 

bank van essentieel belang. Daarom gebruikt Havee stalen 

nosag-onderveren of elastische banden. Nosag-veren zijn 

elektrisch gehard en kunnen daardoor jarenlang mee zon-

der dat de kwaliteit verloren gaat.

WE MAKEN HET SAMEN. 
VAN ROMP TOT BEKLEDING. 

IN ÉÉN SOEPEL PROCES“ “
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DE KUSSENVULLINGEN / HET 
COMFORT 
Havee Meubelen werkt uitsluitend met de beste kwaliteiten 

koudschuim. Dit materiaal heeft een aantal bijzondere ei-

genschappen. Koudschuim is namelijk niet alleen comforta-

bel, het is ook duurzaam en haalt zijn draagkracht uit veer-

kracht. Koudschuim is gemaakt voor jarenlang zitcomfort 

en kan bij herstoffering meestal opnieuw worden gebruikt. 

DE BEKLEDING 
U heeft bij ons de keuze uit een groot assortiment kwali-

teitsbekleding uit de collecties van o.a. Weverij de Ploeg, 

Kvadrat, ROHI en leder. Bijvoorbeeld het Supreme Butter-

soft leder is een sterke, duurzame ledersoort afkomstig van 

Zuid-Duitse stieren. Het voelt zacht aan, heeft een mooie 

stoere nerf en een rijke uitstraling. Uniek is dat de bekleding 

van uw bank (vrijwel) zonder de traditionele nietjes wordt 

bevestigd. Dit maakt het mogelijk om de bekleding (of de-

len) van uw bank op eenvoudige wijze van een nieuwe hoes 

te voorzien. Havee Meubelen heeft daarvoor een verwis-

selbaar bekledingssysteem ontwikkeld, waar een Europees 

octrooi op rust. Over het algemeen genomen kan Havee de 

romp en het schuim van de bank hergebruiken, daarmee 

wordt het milieu ontlast. Want ook hier wordt uiteraard aan 

gedacht!

Kvadrat is in 1968 in Denemarken opgericht en 

is diepgeworteld in de Scandinavische ontwerp-

traditie.  Kvadrat heeft een leidende positie op 

de europese markt van hedendaags, hoogwaar-

dig textiel. Wij voorzien architecten, ontwerpers 

en particulieren over de hele wereld van textiel 

en textiel gerelateerde producten.

Onze producten weerspiegelen onze toewijding 

aan kleur, kwaliteit, eenvoud, innovatie en de-

sign. Kvadrat stoffen zijn toegepast in een aantal 

van ‘s werelds meest intrigerende architectoni-

sche projecten, zoals de 30 St Mary Axe in Lon-

den, Museum of Modern Art in New York, Walt 

Disney Concert Hall in Los Angeles, het Opera 

gebouw van Oslo, Noorwegen, Reichstag in 

Berlijn, Guggenheim Museum in Bilbao, de Ope-

ra van Kopenhagen, Denemarken en het Gu-

angzhou Opera House in China.

Kvadrat stimuleert voortdurend de ontwikke-

ling van esthetische, technische en functionele 

eigenschappen van stoffen. Daarom werken 

wij samen met toonaangevende kunstenaars, 

ontwerpers en architecten zoals David Adjaye, 

Miriam Bäckström, Ronan and Erwan Bouroul-

lec, Thomas Demand, Olafur Eliasson, Alfredo 

Häberli, Giulio Ridolfo, Peter Saville, Akira Mina-

gawa, Roman Signer, Patricia Urquiola, Vincent 

van Duysen en Raf Simons en nog vele anderen.

Kvadrat

HEDENDAAGS, HOOGWAARDIG TEXTIEL“

“
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In de nieuwe collectie ligt de focus op een zach-

ter interieur, een interieur waar de nadruk ligt op 

vakmanschap, in natuurlijk zacht

materiaal en in zachte ronde vormen.

GET REAL WOVENS & PRINTS
De ploeg ontwerpers werkten voor 2016 aan 

drie essentiële ploegzaken. Geweven ploegstof-

fen, prints en dessin ploegstoffen. Kleurwerk en 

combinaties!

GET REAL QUALITY
Kwaliteitsstoffen zoals ze vroeger werden gewe-

ven, draad voor draad gedetailleerd in kleuref-

fect, vakmanschap met hulp van de nieuwste 

technieken. Kwaliteit in duidelijk uitgesproken 

dessins met een knipoog naar het verleden en 

Scandinavisch design.

de Ploeg

LEVEN EN WONEN MET AANDACHT 
VOOR DE WERELD OM JE HEEN. 

SLOW LIVING.

““
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Lookline staat voor een collectie van tijdloos 

moderne zitmeubelen die zich gemakkelijk laten 

plaatsen in een al bestaande interieurtype. Wilt 

u alleen de bank vervangen door een nieuw 

exemplaar dan biedt Lookline de perfecte 

remplaçant.

Begint u echter helemaal opnieuw, ook dan 

slaagt u al snel in deze collectie. De strak neutrale 

lijnvoering van deze zitmeubelen vormt namelijk 

een prima uitgangspunt voor al die andere 

interieurelementen. Daarbij hoeft u beslist niet 

vast te houden aan één stijl. Lookline combineert 

net zo gemakkelijk met modern, als met klassiek 

of een antiek erfstuk.
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COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK 
STAAT VOOROP
““

LOOKLINE

DESIGN
STUDIO 
HAVEE

Model 1820 Model 6200

Model Santo Model Bologna

Model Milaan Model Umbria

Model 2810 Model 2600
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ONZESHOW-ROOMHAVEE STUDIO 
De Lookline collectie wordt bij Havee 

Meubelen in eigen huis - in designstudio 

Havee - ontworpen. 

Comfort en gebruiksgemak staan daarbij 

voorop. Want een Lookline zitmeubel dient 

niet alleen bij uw interieur te passen, maar 

boven alles bij uzelf



Heerlijk met de benen omhoog...

Heerlijk met het hoofd naar achter....

Collectie Lookline
1820

53Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )

Een tijdloze strakke bank met ongekend 

comfort, optioneel uit te breiden met 

een in hoogte verstelbare hoofdsteun 

of voetensteun.  Leverbaar als solitaire 

bank en tevens als hoekopstelling. U 

kiest!



MODEL BOLOGNA MODEL UMBRIA

U mag het zeggen. Deze collectie fauteuils en banken kan namelijk helemaal worden uitgevoerd zoals u dat graag wilt. Dus of u 

nu kiest voor een moderne bank of fauteuil in rood leder met metalen poten, of voor een stijlvolle stoffen bank met houten poten , 

of wellicht een tot de grond doorgestoffeerde armleuning; het kan allemaal. En u heeft niet alleen de bekleding, poten, de hoogte 

en de armleuningen voor het uitkiezen: ook de zitdiepte is verstelbaar.

MODEL SANTO MODEL MILAAN 

Standaard of hoge rug,aluminium poten

Standaard of hoge rug,aluminium poten Standaard of hoge rug,rvs poten. Zitdiepte verstelbaar

Standaard of hoge rug, rvs poten

Zitdiepte verstelbaar

Zitdiepte verstelbaar Zitdiepte verstelbaar

Collectie Lookline
zitmeubel concept
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HET 

VERSCHIL

zit in de

mogelijk-

heden

Leer detail

Voor de maatvoering 
verwijzen we u graag 
naar onze website 
( zie achterzijde 
magazine )
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SOLIDE 

en WARME 

uitstraling

Collectie Lookline
6200

Collectie Lookline
2600

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )

Zitdiepte verstelbaar

Uitneembare zittingen



Maria H. - Lelystad 

“HET WAS LIEFDE 
OP HET EERSTE GEZICHT”“ 

“
Maria H. uit Lelystad is tijdens de bouw van 

haar woning alvast op zoek gegaan naar nieu-

we meubels. Het moesten meubels worden met 

een uitgesproken karakter van Nederlandse ma-

kelij met een pittige kleur.  

Havee kwam daardoor al snel in beeld. “Het was 

liefde op het eerste gezicht”, vertelt Maria. “Ik 

zag de Stone voor het eerst bij een van de dea-

lers en was onder de indruk van het lijnenspel 

van de poten, en hoe stoer en tóch luchtig de 

bank oogde. 

Omdat ik van meubelen houd met een verhaal 

wilde ik ook de plek bezoeken waar deze ge-

maakt worden. Het werd een fijne ontmoeting in 

de showroom in Culemborg waar de opdracht 

werd beklonken. De bank is volledig naar mijn 

wensen uitgevoerd, inclusief een contrasterend 

stiksel dat dezelfde kleur heeft als de eetkamer-

stoelen Vista waar we tijdens ons bezoek aan 

Havee Meubelen mee in aanraking kwamen.. 

Daar kwam ook het idee om de eetkamerstoe-

len uit te voeren in dezelfde kleur als het stiksel 

van de Stone. 

Ik geniet nog iedere dag  van het bijzondere ont-

werp, en de liefde en het vakmanschap waar-

mee deze meubels zijn gemaakt.” 
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Collectie Lookline
2810

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )

Zitdiepte verstelbaar

Een echte modernist, deze éérste bank in de Lookline collectie die werd getekend door ontwerper Hans Daalder.

Zelf zegt hij hierover;

“Wanneer je voor een kwaliteitscollectie als Look Line een bank mag ontwerpen, dan weet je dat de lat hoog 

ligt. De 2810-A is een strakke bank geworden,  zijn afgeronde armen worden apart in leer gestoffeerd wat een 

speels, luxe gevoel geeft. Door de zittingen helemaal tot de onderzijde door te stofferen ontstaat een nieuw 

beeld voor de Look Line collectie, omdat het wél (in zitdiepte) verstelbare zittingen zijn! Supercomfortabel dus, 

zonder aan zijn strakke lijnen te sleutelen.”

Leer detail

Uit te breiden met een hoofdsteun



61

Richard Hutten

TYPISCH
DUTCH DESIGN“ 

“
De nieuwe collectie van Richard Hutten voor  

Havee: Typisch Dutch Design!

Voor de nieuwe Moduss-collectie hebben we de 

internationaal bekende designer Richard Hutten 

aangetrokken. Hij gaf de collectie een nieuw 

speels en modern elan. Het resultaat is zoals 

Hutten het noemt ‘typisch Dutch Design’. 

Richard Hutten is een van de meest succesvolle 

en invloedrijkste designers ter wereld. Veel van 

zijn ontwerpen zijn wereldwijd terug te vinden 

in musea. Hutten staat bekend als een echte 

innovator die steeds grenzen opzoekt op het 

gebied van meubel-, product-, en interieurdesign, 

waardoor hij o.a. Moroso, Moooi, The Standard 

Hotel NYC, Karl Lagerfeld en HM Prinses Beatrix 

tot zijn clientèle mag rekenen. We zijn daarom 

bijzonder trots op de samenwerking met deze 

designer, die hiermee de Moduss-collectie 

positioneert als  topdesign!

We zijn ervan overtuigd dat deze 

onderscheidende ontwerpen in combinatie 

met het ouderwetse vakmanschap waarmee 

de collectie wordt vervaardigd, voor jarenlang 

woonplezier zorgt.

Richard Hutten



Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )
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EASY & EASY PLUS

Collectie Moduss
EASY

LIFE 

CAN BE 

EASY

krijtwit noten

De fauteuil Easy is geproduceerd met zeer geavanceerde computer 

gestuurde machines. Tegelijkertijd geeft het ontwerp een knipoog 

naar mid-century Scandinavisch design. 

basalt



Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )
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Collectie Moduss
FOLDY

Een zeer sportieve bank met innovatieve poten 

die om de hoek van de bank gevouwen zijn. 

leverbaar 

met een lage, 

medium of 

hoge rug
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Collectie Moduss
CORNY

Een moderne bank met een dynamische vorm die het centrum vormt 

voor een hedendaags interieur. 

Een bijzettafel welke gemaakt is om ‘op de hoek’ van je bank te 

plaatsen, mits het model van je bank dit toelaat uiteraard. 

Zeer functioneel en verrassend. De twee bladen zijn 

perfect om je afstandbediening op te leggen, of om bijvoorbeeld 

je kop koffie op te zetten.

ROUNDY

koper zwart



Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde magazine )
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Collectie Moduss
STICKY

Sticky met hoge rug

De poten van de bank lijken tegen de romp geplakt, waardoor de illusie gewekt wordt dat de bank zweeft.

ROUNDY

groen



krijtwit basalt noten

krijtwit basalt noten zwart groen grijs-
blauw

HOUT

71

Een familie van bijzettafel die in verschillende samenstellingen gebruikt kan worden. De set kan de salontafel vervangen 

en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om individueel op andere plaatsen toegepast te worden.

ROUNDY

LOOPY

WOODY

koper zwart groen grijs geel grijs-
blauw

Grijsblauw



Welke schoonmaakmiddelen kan ik gebruiken?
Gebruik alleen onderhoudsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik op de bekleding van uw meubel. 

Oplosmiddelen, vlekkenremover, aceton, wasbenzine, terpentine, schoencrème, etc. zijn niet geschikt. 

Raadpleeg James Vlekkensite voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de 

James Vlekkenlijn (+31 (0)77-3278007) voor een vakkundig advies.

Kan ik vlekken op de stof zelf verwijderen?
Uitgebreide informatie over verwijdering van vlekken is te lezen op bijvoorbeeld de James Vlekkensite. 

De bekleding is verwisselbaar, kan ik de stof zelf wassen?
Verwisselbare hoezen kunt u chemisch laten reinigen (op eigen risico en mits de stof hiervoor 

geschikt is). Betrouwbare adressen kunt u vinden op de site van de Stichting Waarborg Tapijt- en 

Meubelreiniging. Informeer vooraf uitdrukkelijk de eventuele risico’s.

Hoe houd ik mijn meubel in goede conditie?
Voorkom beschadiging door scherpe voorwerpen zoals gespen, hakken, dierennagels en dergelijke. 

Spijkerbroeken kunnen ook afgeven op lichte stoffen en leer. Transpiratievocht en vet afkomstig van 

huid of haar kan nadelig zijn voor de bekleding. Neem de meubelen eens per drie weken af met 

een schone en zeepvrije klamvochtige theedoek. Strijk voorzichtig en bij stoffen met een pool altijd 

met de vleug mee, ook het regelmatig stofzuigen van uw meubelen kan geen kwaad. WEKELIJKS: 

Vuildeeltjes op bekledingen zijn vrijwel onzichtbaar en kunnen de stof beschadigen. Het beste is om 

stoffen bekleding wekelijks met een geschikte en speciaal voor dit doel gereserveerde borstel op halve 

zuigkracht te stofzuigen. Zorg er voor dat de borstel onbeschadigd is en specifiek geschikt is voor 

stoffen bekleding. Zuig altijd met een eventuele vleug mee. Zo verwijderd u ook de eventuele restgarens 

die tussen het doek terecht komen tijdens het weefproces, en welke soms(bij wolkwaliteiten) voor het 

zogenaamde “pilling” effect kunnen zorgen.

Kan ik een nieuwe hoes/stoffering voor mijn meubel bestellen?
Het is in veel gevallen mogelijk een losse hoes te bestellen. Een groot deel van onze collectie modellen 

hebben een verwisselbaar bekledingssysteem. Graag stofferen wij uw bank, of fauteuil opnieuw en 

vervangen indien nodig ook de vulling. U heeft hierna weer jaren plezier van uw meubel, en levert ook 

een mooie bijdrage aan het milieu door uw meubel circulair te gebruiken. Een offerte kunt u bij ons of 

uw dealer opvragen.

Hoe kan ik mijn lederen meubel het beste onderhouden?
Voor het natuurproduct leer is het juiste onderhoud van groot belang. Stof het leder af met een zachte 

doek. Voor het onderhoud van specifieke leersoorten en voor groot onderhoud, verwijzen wij u naar 

onze dealers.

Meubelen koop je natuurlijk niet elke dag, dus daar 

ben je zuinig op. We geven je graag enkele tips over 

het onderhoud van je nieuwe meubels, zodat je er 

zo lang mogelijk van kunt genieten. Heb je toch nog 

vragen? Kom gerust langs in een van onze winkels of 

neem contact met ons of de dealer op. Wij helpen je 

graag verder.

TIPS 
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OPENINGSTIJDEN SHOWROOM
Havee Meubelen, Randweg 18 in Culemborg 

Op afspraak: 

maandag t/m donderdag:  10.00-12.00 uur

  13.30-16.00 uur

vrijdag:  10.00-12.00 uur

Zonder afspraak, zaterdag:  10.00-14.00 uu

SHOWROOM /
WELKOM
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De Woonindustrie, Symfonielaan 1 in 

Nieuwegein is een efficiënt inkoopkanaal voor 

uitsluitend business-to-business. Te bezoeken 

op afspraak via info@haveemeubelen.nl. Wij 

hopen u en uw klant te mogen begroeten! 

Standnummer 2B41.   

Bij Manon kunt u terecht voor de 

orderadministratie, verkoop binnendienst, wat 

eigenlijk niet?



ONS ADRES 

Havee Meubelen B.V. 

Randweg 18 

4104 AC, Culemborg 

Tel. +31 (0) 345-520377

info@haveemeubelen.nl 

www.haveemeubelen.nl

FOTOGRAFIE Chris van Koeverden, Gispen 

LOCATIE FOTOGRAFIE  van Waay Interieurs 

DRUKKERIJ  Damen Drukkers 

ONTWERP  Graphic Design, Driebruggen

TEKSTEN  Kastelein Copywrite 

Met dank aan


