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Havee Meubelen B.V. in Culemborg bestaat 60 

jaar! Sinds 1956 vervaardigt Havee op ambach-

telijke wijze - en met groot vakmanschap – meu-

bilair dat jarenlang meegaat. In de beginjaren wa-

ren dat vooral houten voetenbanken, fauteuils en 

kloostertafels. De vraag ernaar nam af en Havee 

bewoog zich met de markt mee. Het maakte dat-

gene 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 60 jaar nog altijd toe. 

In de loop der jaren heeft Havee een drietal 

succesvolle collecties uitgebracht, die  - mede 

dankzij de Havee Design Studio en ontwerper 

Hans Daalder - 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 de meubels worden 

bekleed met een uniek verwisselbaar bekledings-

systeem. 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 la-

ten wij onze klanten aan het woord waar wij ons 

visitekaartje hebben achtergelaten. Zij komen 

daarom uitgebreid aan het woord in dit jubileum-

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 lees-

plezier toe.

Met vriendelijke groet,

Familie Veldhuizen
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60 JAAR HOLLANDSE 
KWALITEITSMEUBELEN

Havee is nog maar een van de weinige meubel-
fabrieken in Nederland die alle facetten van het 
meubelmaken zelf uitvoert. Van het  vervaardi-
gen 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 60 
jaar gedegen kennis en vakmanschap aan ten 
grondslag. Het bedrijf werkt met 75 retailers in 
den lande die dealer zijn van een of meerdere 
collecties van Havee. Het bedrijf wordt ook pro-
jectmatig 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, voeten-

bankjes 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.  

Van die generatie zijn de 74-jarige Henk 

(H.J.) Veldhuizen en zijn iets jongere broer 

Riens (M.J.H. ) Veldhuizen nog steeds actief! Bei-

de heren spelen nog altijd een rol  bij de productie 

van banken en fauteuils. De Havee Design Studio 

werkt o.a. samen met ontwerper Hans Daalder. 

De studio en Hans Daalder dragen nieuwe model-

len aan waar Henk werktekeningen van maakt. Hij 

vervaardigt de rompen en gezamenlijk wordt beoor-

deeld en bepaald welk type koudschuim erop moet. 

HENK 

Henk Veldhuizen zijn ontwerpen kenmerken zich door 

een hoge mate van functionaliteit. Zijn ontwerpen komen 

voort uit een krachtige basisvorm en kenmerken 

zich door eenvoud. Als rasechte meubelman, 

met een lange staat van dienst verstaat hij 

dit vak als geen ander.



1975 

RIENS 
 

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 - en de door Hans Daalder ontworpen - Cloak en Mo-

duss. Deze zitmeubelen hebben een hoogwaardig comfort en een eigen 

stijl. Havee werkt daarbij uitsluitend met kwaliteitsstoffen, en de allerbeste 

en mooiste leersoorten, afkomstig van Zuid-Duitse stieren. De grootste 

oppervlakken huiden zoekt men uit om naden in de panden te voorkomen. 

Havee voorziet eveneens in de vraag naar speciaal meubilair voor projec-

ten. Het is dan van groot belang dat je flexibel bent, je transparant opstelt, 

oplossingsgericht denkt, een gedegen kennis van zaken en vaklieden in 

huis hebt om kwaliteitsproducten te vervaardigen. Die kwaliteit kunt u zelfs 

aan de onderkant van de meubels zien, want waar andere bedrijven hun 

meubels ‘afdoeken’, laat Havee die bewust open. De klant kan daarmee 

de kwaliteit zien welke hij koopt. 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 nieu-

we look te geven, of bij beschadiging ervan. Havee Meubelen mag dan 10 

jaar garantie geven op 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.

Broer Riens verzorgt met zijn afdeling de stoffering van de nieuwe modellen en het stikken van de hoezen voor de banken 

en fauteuils. Na het stofferen worden de banken vervolgens afgemonteerd. Rody en Herman, de zonen van Henk en 

Riens, vormen nu de (derde en) nieuwe generatie directieleden. Rody is verantwoordelijk voor de verkoop van meubilair 

aan detaillisten en Herman is het aanspreekpunt op projectgebied. Zo heeft ieder zijn eigen takenpakket en treedt men 

individueel of gezamenlijk op.

HERMAN RODY
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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 interieur-

specialist, 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 mo-

del dit toestaat. Bovendien heeft Havee een uniek 

verwisselbaar bekledingssysteem, waarmee ban-

ken of delen ervan moeiteloos van gedaante kunnen 

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 trein- of cafébankencollectie is bovendien een welkome aan-

vulling op het assortiment. Ze wordt, al dan niet aangepast, veelal gebruikt als wachtruimtemeubilair. 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.

R E TA I L  &  P R O J E C T- 
G E R I C H T  W E R K E N



WELKE COLLECTIE PAST BIJ U OF UW PROJECT?

LOOKLINE

Lookline wordt in eigen huis ontworpen, het heeft een uitgebreid meu-

belprogramma. 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. De perfecte afwerking maken de 

collectie compleet. De Lookline-collectie wordt, dankzij haar functionaliteit 

en de vele toepasmogelijkheden, ook vaak ingezet bij de projectinrichting. 

Dat is meestal maatwerk en laat dat nu een van de sterkste punten zijn 

van Havee Meubelen. 
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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 inspirerende 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. 

MODUSS

De perfect vormgegeven Moduss-collectie heeft opmerkelijke karaktereigenschappen die de collectie typeren: het is strak, 

maar eveneens nonchalant en zeer comfortabel. Ook deze modellenreeks komt van de hand van Hans Daalder. Het afneem-

bare bekledingssysteem van de Moduss is ook bij deze lijn onbetwist een unique sellingpoint, bovendien geldt ook hier dat zit-

diepte en zithoogte naar wens kunnen worden aangepast. Uiteraard binnen de mogelijkheden van het desbetreffende model.



Collectie Cloak
LAKE

Totale 

VRIJHEID en 

flexibil iteit

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

keur 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 )



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 verhoudingen, in iedere stof- of leercombinatie.

Solitaire banken, ziteilanden, maar ook prachtige hoekopstellin-

gen die zich volledig vormen naar je eigen smaak, en de beschik-

bare 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 wegge-

laten, 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.

 Breng extra kleur    
         met MES ‘sweet dreams’ 

       kussens  
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Collectie Cloak
STONE

RELAX, laat je hoofd rusten.....



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 )
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Collectie Cloak
SAND



Een bank, die uit één stuk gegoten lijkt!

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 ever-

green dan ook méér dan verdient !

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde MAGAZINE ) 13



Collectie Cloak
PACIFIC

RELAX
to the

MAX

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



Heerlijk met de benen omhoog...

Heerlijk met het hoofd naar achter....

De “Grande Dame” uit de 
“Cloak” collectie.

De verrassende verhoudingen tussen  

zitting en rug, met losse of zwevende  

armleggers maken van de “Pacific” een 

onvervalste publiekslieveling !
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360O 

SCHOON-

HEID

Collectie Cloak
SUN



SCHUIVEN MAAR

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 ) 17



Collectie Cloak
SKY



Scherpe, vernieuwende lijnen die toch vertrouwd aandoen.

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

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

zitten 

HANGEN

LIGGEN

slapen

Voor de maatvoering verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde MAGAZINE ) 19



Collectie Cloak
CLOUD

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



Een armleuning wordt een tafeltje of hocker!

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

“Cloud” is zo eigenzinnig als uw eigen fantasie !

creëer uw eigen zitlandschap

MeS cushion collection: Animal     
      

 www.mes.nl

Snake, Leopard, Panther, R
eptile

 sizes: 35x50/45x45/40x60/50x70/60x60/70x70cm

colors: champagne, beige, blue, black and white      
      

      
      

      
      

 Marlies Spaan

maandag 9 mei 16

of maak van de hocker een tafel, of voetenbank

maak een armleuning van de hocker
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MOOIE /
SAMENWERKING

Peter van der Linden - Gispen 

ZE HEBBEN AAN EEN HALF WOORD GENOEG“ 

“

“Gispen staat voor design, innovatie, kwali-
teit en duurzaamheid. Havee sluit daar mooi 
bij aan. Het is een pragmatisch ingesteld be-
drijf, ze hebben aan een half woord genoeg 
en dat werkt heel erg prettig,” verzekert Peter 
van der Linden. Hij is adviseur en accountma-
nager Projectinrichting voor Zorginstellingen 
bij Gispen. “Mijn focus ligt voornamelijk op 
de zorginstellingen, revalidatiecentra en zie-
kenhuizen. 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 aan-

sluit op de vraag van onze klanten. Onze samen-

werking verloopt al jaren probleemloos. Hun le-

vertijden zijn heel acceptabel en ze geven onze 

klanten essentiële argumenten om voor bepaalde 

opties te kiezen. Denk daarbij aan verschillende 

zithoogtes, soorten koudschuimvulling en verin-

gen 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 be-

langrijk 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 verwisselba-

re hoezen vind ik een ijzersterk punt. De con-

structie van een Havee meubel heeft een lange 

levensduur en met een nieuwe hoes erover kan 

het nog eens jaren mee.” 

St. Antonius  - 
locatie Leidsche Rijn in Utrecht.



SPECIALS

“Ziekenhuizen willen dikwijls hun identiteit in het interi-

eur 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 stof-

fering. 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 vaatcen-

trum te Eindhoven. Een knap staaltje maatwerk!” stelt 

Van der Linden.

In het kader van de circulaire economie schakelt Gis-

pen Havee ook in voor het hergebruiken en recyclen 

van producten. Zo krijgt een oude archiefkast bijvoor-

beeld een nieuwe functie als prettig zittend wacht-

bankje bekleed met pet-vilt; deze stoffering maakt 

men van gerecyclede petflessen.

MOOIE /
SAMENWERKING

 

“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.” 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - Utrecht

KLM Cygnific - Amsterdam

Vrije Universiteit - Amsterdam

St. Antonius  - 
locatie Leidsche Rijn in Utrecht.
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Mathijs Elsing - Gispen 

GOEDE BUREN: GISPEN EN HAVEE “

“

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, welzijnsinstellingen, 
aanvragen vanuit overheden, scholen of het 
bedrijfsleven. Gispen schakelt Havee echter 
specifiek in voor projectmeubilair in de Zorg. 
Matthijs Elsing, sr. Business Manager Zorg, 
ervaart de samenwerking tussen de twee 
bedrijven als zeer positief. “Dat heeft alles te 
maken met het feit dat Havee feilloos inspeelt 
op de specifieke zorgaspecten waaraan meu-
belen in zorginstellingen dienen te voldoen.”

Gispen staat voor design, innovatie en kwaliteit 

en dat zet het bedrijf breed neer. Na de oprichting 

ervan, in 1916, ontwierp en produceerde Gispen 

stalen buismeubelen voor kantoren en woonhui-

zen. Nu richten zij zich op totale inrichtingsoplos-

singen. “Zeg maar alles van de vloer tot aan het 

plafond”, vertelt Elsing. “Daar horen kantoor- en 

inrichtingsconcepten bij en dat hebben wij even-

eens doorontwikkeld in de onderwijsmarkt en 

zorgbranche. Het kwaliteitsdenken van Havee 

sluit heel goed aan bij onze visie.”

Reinier de Graaf Gasthuis - DELFT

Het 100-jarig bestaan van Gispen wordt o.a. gevierd met het uit-
brengen van een boek én de expositie ‘Gispen Specials – De klant is 
koning’ in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. 



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 omgeving. 

Dit bereik je o.a. door een mooie, functionele inrich-

ting toe te passen. Vriendelijke vormen, comfortabel 

meubilair, prettig daglicht, rustgevende kleuren en 

geuren dragen bij aan een ‘healing environment’. Dat 

concept slaat goed aan. Een mooi voorbeeld is het 

Reinier de Graaf Gasthuis in Delft waar dit alles sa-

menkomt. Havee laat daar zien dat hun mooie collec-

tie 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 wachtmeubilair. De treinbankenserie van Havee is daar overigens uitermate geschikt voor. Het 

design van de zorgstoffering is belangrijk, maar men moet het natuurlijk 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 Havee snel ter plaatse om op locatie de 

hoes van het frame te vervangen.”Reinier de Graaf Gasthuis - DELFT

St. Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein

Hagaziekenhuis - Den Haag

KLM - Amsterdam
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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 woonkamers, de collecties van 

Havee worden ook geplaatst in openbare ruimtes 

en kantoren. Het opbouwen van een beukenhouten 

romp tot een mooi gestoffeerde bank, daar komt nog 

heel wat bij kijken. Dat productieproces gebeurt bij 

Havee al 60 jaar op ambachtelijke wijze en daar zijn 

ze natuurlijk best een beetje trots op. De vakmen-

sen 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. 

1

   

MOOI /
GEMAAKT

2
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1. DE ROMP 
De romp van een bank of stoel van Havee wordt vervaar-

digd van geselecteerd (en geschaafd) beukenhout en 

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.

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

bank van essentieel belang. Daarom gebruikt Havee sta-

len nosag-onderveren of elastische banden. Nosag-veren 

zijn elektrisch gehard en kunnen daardoor jarenlang mee 

zonder dat de kwaliteit verloren gaat.

We maken het samen. 
Van romp tot bekleding. 

In één soepel proces“ “
4

   

DE WERKPLAATS / FABRICAGE EN DE STOFFEERDERIJ
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4. DE BEKLEDING 
U heeft bij ons de keuze uit een groot assortiment kwali-

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

Kvadrat, Alcantara® en leder. Bijvoorbeeld het Supreme 

Buttersoft leder is een sterke, duurzame ledersoort afkom-

stig 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 zonder de traditionele nietjes wordt 

bevestigd. Dit maakt het mogelijk om de bekleding (of delen) 

van uw bank op eenvoudige wijze van een nieuwe hoes te 

voorzien. Havee Meubelen heeft daarvoor een verwisselbaar 

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. 

3

3. DE KUSSENVULLINGEN / 
HET COMFORT 
Havee Meubelen werkt uitsluitend 

met de beste kwaliteiten koudschuim. 

Dit materiaal heeft een aantal bijzon-

dere eigenschappen. Koudschuim is 

namelijk niet alleen comfortabel, het 

is ook duurzaam en haalt zijn draag-

kracht uit veerkracht. Koudschuim is 

gemaakt voor jarenlang zitcomfort en 

kan bij herstoffering meestal voor een 

groot deel opnieuw worden gebruikt. 

4



MOOI / 
MATERIAAL

KVADRAT  
HEDENDAAGS, 
HOOGWAARDIG TEXTIEL

Kvadrat is in 1968 in Denemarken opgericht en is 

diepgeworteld in de Scandinavische ontwerptradi-

tie. Kvadrat heeft een leidende positie op de euro-

pese markt van hedendaags, hoogwaardig 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 en innovatie. Kvadrat stof-

fen zijn toegepast in een aantal van’s werelds meest 

intrigerende architectonische projecten, zoals 30 St 

Mary Axe in Londen, Museum of Modern Art in New 

York, Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, het 

Operagebouw van Oslo, Noorwegen, Reichstag in 

Berlijn, Guggenheim Museum in Bilbao, de Opera van 

Kopenhagen, Denemarken en het Guangzhou Opera 

House in China.

Kvadrat stimuleert voortdurend de ontwikkeling van 

esthetische, technische en functionele eigenschap-

pen van stoffen. Daarom werken wij samen met 

toonaangevende kunstenaars, ontwerpers en archi-

tecten zoals Miriam Bäckström, Tord Boontje, Ronan 

and Erwan Bouroullec, Thomas Demand, Olafur Eli-

asson, Alfredo Häberli, Giulio Ridolfo, Peter Saville, 

Finn Sködt, Roman Signer, Patricia Urquiola.en nog 

vele anderen.

29



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

SLOW LIVING.

““
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 ploegstoffen, 

prints en dessin ploegstoffen. Kleurwerk en com-

binaties!

GET REAL QUALITY
Kwaliteitsstoffen zoals ze vroeger werden gewe-

ven, draad voor draad gedetailleerd in kleureffect, 

vakmanschap met hulp van de nieuwste technie-

ken. Kwaliteit in duidelijk uitgesproken dessins 

met een knipoog naar het verleden en Scandi-

navisch design.



MOOIE /
KUSSENS

MeS  
UNIEK EN PERSOONLIJK

MeS is het label waaronder Marlies Spaan unieke, 

handgemaakte veelal patchwork kussens produ-

ceert. Verschillende stoffen worden gecombineerd 

om een uniek kussen te creëren. Marlies werkt ook in 

opdracht voor zowel particulieren als projecten. An-

dere producten zijn: zitzakken, poeven en gordijnen. 

Kussens kunnen een bank echt opvrolijken of eigen-

lijk ‚aankleden’. Een kussen is „ de kers op de taart”! 

Zonder kussen is een bank niet „af”. De samenwer-

king met Havee is daarom heel goed. Zo kunnen de 

kussens van MeS een mooie aanvulling zijn op de 

banken van Havee.

Er zijn diverse collecties te zien op www.mes.nl
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STRAK
comfort

LOOKLINE
Deze meubelen onderscheiden zich door hun 

doelmatige, rustige lijnen, waardoor deze een 

tijdloos karakter met zich meedragen.



Collectie 
LOOKLINE
1860

Leverbaar in de maten: B  H  D  

3 1/2-zits 220 80 85

3-zits 200 80 85

2 1/2-zits 180 80 85

2-zits 160 80 85

Loveseat 115 80 85

Fauteuil 90 80 85

Zithoogte 44

Mogelijke uitvoeringen / onderstel

Leder *
Stof *
Alcantara *
Chroom slede *

1.  Alle maten in centimeters.
2.  De hoogte is gemeten vanaf de vloer.
3.  Afwijkende zithoogte niet mogelijk
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NIEUW
in de

collectie



Collectie 
LOOKLINE
1820

1.  Alle maten in centimeters.
2.  De hoogte is gemeten vanaf de vloer.
3.  afwijkende zithoogte op aanvraag

HEERLIJK ONTSPANNEN IS OP DEZE BANK 
WEL HEEL MAKKELIJK 

Leverbaar in de maten: B  H  D  

3 1/2-zits 206 | 280 80 85

3-zits 186 | 260 80 85

2 1/2-zits 166 | 240 80 85

2-zits 146 | 220 80 85

Loveseat 116 | 190 80 85

Fauteuil 91 | 165 80 85

Hoofdsteun 57-87

Voetensteun 43

Zithoogte 44

Mogelijke uitvoeringen / poten

Leder *
Stof *
Alcantara *
RVS poten *   
Houten poten *   

35



MODEL SANTO

MODEL BOLOGNA

MODEL VERONA

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

Standaard rughoogte,aluminium poten

Standaard rughoogte,aluminium poten

standaard rughoogte,doorgestoffeerde 
armleuning met kunststof poot

Hoge rughoogte, aluminium poten

Zitdiepte verstelbaar

Zitdiepte verstelbaar

Zitdiepte verstelbaar



Collectie 
LOOKLINE
ZITMEUBEL 
CONCEPT

HET 

VERSCHIL

zit in de

mogelijk-

heden

MODEL MILAAN

MODEL UMBRIA

HET CONCEPT
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 pootjes of voor een stijlvolle stoffen bank 

met houten pootjes: het kan allemaal. En u heeft niet alleen 

de bekleding, poten, de hoogte en de armleuningen voor het 

uitkiezen: ook de zitdiepte is verstelbaar.

Standaard rughoogte, rvs poten

• Standaard rughoogte,rvs poten 
• zitdiepte verstelbaar

Hoge rughoogte, aluminium poten

Zitdiepte verstelbaar

Zitdiepte verstelbaar
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SOLIDE 

en WARME 

uitstraling

MODEL 6300



MODEL 6200

Model 6300 

standaard uitgevoerd met glans chroom slede.
Leverbaar in een hoge of lage rug-uitvoering  

met verstelbare zitdiepte  

MODEL 6200 
Standaard uitgevoerd met doorgestoffeerde armleuningen. 

De doorgestoffeerde armleuning is dan uitgevoerd met een 

kunststof dop van 3½ cm, leverbaar met kunststof dop van 

1½ cm, 2½ cm en 5 cm. Tevens leverbaar met Rvs poten 

(zie afbeelding).

Leverbaar in de maten: B  H  D  

3 1/2-zits 215 87 83

3-zits 195 87 83

2 1/2-zits 175 87 83

2-zits 155 87 83

Fauteuil 83 87 83

Zithoogte 45

Zitdiepte ca.51- 58,5

Hoge uitvoering 87

Lage uitvoering 79

Mogelijke uitvoeringen / onderstel

Leder *
Stof *
Alcantara *
RVS poten *   meerprijs

Houten poten *   meerprijs

Chroom slede *   model 6300

1.  Alle maten in centimeters.
2.  De hoogte is gemeten vanaf de vloer.
3.  Afwijkende zithoogte OP AANVRAAG

Collectie 
LOOKLINE
6200/6300
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NIEUW
in de 

collectie

MODEL LABO

MODEL BASS 2.0

Hoge rugleuning

Lage rugleuning



Collectie 
LOOKLINE
LOSSE STOELEN

MODEL 880

DE STOELEN
De stoelen van Havee zijn natuurlijk van dezelfde hoog-

waardige kwaliteit als de banken, tijdloos als de modellen 

zijn worden ze binnen de gehele collectie toegepast.

Hoge rugleuning

Lage rugleuning

Lage rugleuning
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RUBENS 
Collectie Moduss
POTTER



Collectie Moduss
VERMEER

combineer

met

 HOCKERS 

Moduss 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, volledig 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 Moduss 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.

Voor de maatvoering en overige uitvoeringen verwijzen we u graag naar onze website ( zie achterzijde MAGAZINE )
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Hilbert Wiechers is eigenaar van meubelspeciaal-
zaken in Dwingeloo en Ommen, waar ze al zo’n 
jaar of tien de collecties van Havee verkopen. 

“Havee is een no-nonsense bedrijf, we werken graag 

met ze samen. Alles wat ze beloven, doen ze. Ze 

denken op een constructieve manier met ons mee, 

bovendien is het bedrijf altijd bereikbaar. Havee pro-

duceert prachtige - en tot in detail perfect afgewerk-

te - meubelen! Ze zijn er zelf zo trots op, dat ze de 

banken aan de onderkant openlaten. We leggen de 

banken regelmatig op de rug om te laten zien dat 

Havee alleen de allerbeste materialen gebruikt, zoals 

beukenhout en nosagvering. Je ziet gewoon dat de 

bank met veel liefde is gemaakt. Het hoesstofferings-

systeem is ook goed doordacht. En dat alles voor 

een redelijke prijs!” 

BINNEN 
KIJKEN /
BIJ RETAIL

DE DETAILS ZIJN 
PERFECT AFGEWERKT

““

“Havee heeft een haast extreme passie 

om alles uitzonderlijk goed te doen. Zo zijn 

ze constant bezig om de kwaliteit van hun 

producten nog meer te verbeteren, ze zijn 

ook altijd op zoek naar vernieuwing. Toch 

is het allemaal niet overdadig en dat past 

precies bij hun no-nonsensmentaliteit. De 

‘zwevende arm’ van de Pacific bijvoorbeeld. 

Het is echt knap hoe ze die maken, want 

die constructie dat kan bijna geen enkele 

fabrikant aan.” 



Peter Bastiaansen  - Meubelspeciaalzaak Bavel  

CLOAK PAST UITSTEKEND BIJ MENSEN DIE INTERIEUR- 
EN KWALITEITSBEWUST ZIJN.“ 

“
Peter Bastiaansen is eigenaar van een meubel-

speciaalzaak in Brabant en dealer van de collec-

tie Lookline en Cloak: “De modellen van Cloak 

en de prijs-kwaliteitverhouding ervan passen uit-

stekend bij onze doelgroep. Over het algemeen 

genomen zijn dat de vijftigers, mensen die erg 

interieur- en kwaliteitsbewust zijn. Havee is een 

van de weinige meubelproducenten waarvan we 

de onderkant en het binnenwerk van de banken 

aan de klant laten zien. We kunnen er met trots 

een goed verhaal bij vertellen, want je ziet mooi 

geschaafde beuken regels, de vering en andere 

gebruikte materialen.” 

“De Cloak-serie staat er ‘kneiterstrak’ bij in onze 

showroom en met name de Pacific vind ik toch 

wel erg onderscheidend met de zwevende arm-

leuning. Ik heb me weleens afgevraagd hoe 

Hans Daalder tot dit aparte ontwerp kwam, ik 

vind ‘m erg mooi. De modellen van Cloak zijn 

comfortabel en perfect gestoffeerd met kwali-

teitsstoffen van Kvadrat of Weverij de Ploeg. De 

uitstraling en de afwerking van de banken zijn 

erg goed. Producent Havee kan zich daardoor 

uitstekend meten met de misschien wat beken-

dere luxe merken, zeker wat de prijs/kwaliteits-

verhoudingen betreft.” 
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Mark Timmer  - Meubelspeciaalzaak Leerdam

NEDERLANDSE KWALITEIT EN EEN EIGENWIJS DESIGN“ 
“
Mark Timmer is meewerkend eigenaar van een 

meubelspeciaalzaak in Leerdam. Sinds het jaar 

2004 verkoopt zijn showroom de collectie Cloak. 

“Wij waren op zoek naar Nederlandse kwaliteit 

en een eigenwijs design en kwamen bij Havee 

terecht. Er ontstond een warme band tussen 

onze bedrijven en zo zijn we toen ook wat prak-

tische modellen van Lookline gaan verkopen. 

Door de goede band met Hans Daalder hebben 

we vervolgens ook Moduss geïntroduceerd. Met 

name de Pacific en het model Stone vind ik er 

bovenuit springen. Het zijn eigentijdse banken 

die erg luchtig getekend zijn en bovendien vak-

kundig worden gemaakt.”

“Havee produceert banken op een heel duurza-

me wijze. Massief hout, het toepassen van re-

cyclebare materialen en de mogelijkheid tot het 

vervangen van de hoes zijn de garantie dat de 

aankoop verantwoord is en voor een lange duur! 

Een pluspunt vind ik dat Havee een producent 

is van kwalitatief hoogstaande producten. Dat 

maakt dat er weinig gebruik gemaakt hoeft te 

worden van hun klantenservice. En als er sprake 

van service is, wordt er helemaal meegedacht 

vanuit het gezichtspunt van de consument. ”
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Een aantal jaren geleden hadden de heer en me-

vrouw Eilander bij een meubelzaak in Leerdam al een 

mooie bank met een prettig zitcomfort van Havee 

gezien: “Onze zoektocht naar nieuwe banken begon 

daarom bij Havee. We waren er al snel uit dat het de 

Pacific moest worden, omdat die aan al onze eisen 

voldoet: de Pacific zit lekker en ziet er mooi strak uit. 

Bovendien heeft Havee de poten van beide banken 

op hoogte gemaakt, waardoor ze helemaal op onze 

lengte zijn vervaardigd.” 

“De banken zijn oersterk en zitten zeer degelijk in el-

kaar. Bovendien zijn ze zo gestoffeerd dat het relatief 

eenvoudig is om ze opnieuw te bekleden. We kregen 

erg goed advies voor de stoffering, met name over de 

samenstelling waaraan de stof moet voldoen bij een 

strak beklede bank. Er moet namelijk voldoende wol 

in zitten, omdat het anders snel lelijk wordt. Het uit-

zoeken van de stoffering zelf was nog wel ‘een ding’, 

want op dat moment vonden we geen van de stof-

fen mooi genoeg. Na het bezoeken van een beurs in 

Duitsland kwam Havee toen met nieuwe stoffen van 

De Ploeg. 

BINNEN 
KIJKEN /
BIJ DE MENSEN 
THUIS

DE PACIFIC VOLDOET 
AAN AL ONZE EISEN

““

Het leek erop dat die zouden voldoen aan 

zowel de samenstellingseisen (voldoende 

wol) als aan het uiterlijk waar wij naar op 

zoek waren. De stof was echter zo nieuw dat 

er nog geen stalen waren. Daar hebben we 

een paar weken op gewacht, maar het was 

de moeite van het wachten waard, want het 

was exact wat we zochten. Dat is ook direct 

wat we zo waarderen aan de adviezen van 

Havee: ‘geen haast. Denk erover na en kijk 

goed. Je gaat er immers jaren mee doen.’ 

We zijn er zeer tevreden mee.”

Familie Eilander  - Beusichem 



Familie Boland  - Enkhuizen 

DE BANK ZIT COMFORTABEL, 
JE STAAT ER GEMAKKELIJK UIT OP“ 

“
“We zijn echt heel erg blij met onze nieuwe zit-

combinatie”, laten de heer en mevrouw Boland 

weten. Zij kochten een Cloak driezitsbank en een 

loveseat van het model Stone. “Wat ons direct al 

erg aansprak was dat de Stone een strak model 

is met een mooi design. De bank zit comfortabel 

en je staat er gemakkelijk uit op. Het heeft apar-

te poten: fors, maar tegelijk ook transparant. De 

hoofdsteun op de driezitsbank breekt de rechte 

lijnen van het model.” 

“De dealer vertelde ons dat de door Hans Daal-

der ontworpen bank een Nederlands fabricaat 

is. Het is een goed en degelijk product, zo be-

vestigde hij ons. Aan de hand van plattegronden 

en een aantal foto’s van onze woning adviseerde 

hij ons welke afmetingen en kleuren het beste 

bij ons interieur passen. Het Stone-model dat in 

de meubelspeciaalzaak stond, was uitgevoerd 

in roze en aubergine tinten. Die speelsheid van 

kleuren sprak ons direct aan. De dealer raad-

de ons echter aan om, in combinatie met onze 

donkerbruine vloer, de bank uit te laten voeren 

in Ploegstof Ploegwool kleur 51 (blauw) en de 

hoofdsteun in Ploegstof Ploegwool kleur 44 

(groen). De loveseat werd ook in de blauwe kleur 

uitgevoerd. De stoffering is echt keurig aange-

bracht. De poten lieten we van parelchroom 

voorzien, zodat het een perfecte combinatie 

vormt met de poten van onze salontafel. We zijn 

zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat.” 



De familie V. uit Koggenland was op zoek naar een 

hoekbank. Niet een gewone, maar een met een ronde 

hoek die ook als zitplaats te gebruiken is. Tijdens een 

bezoek aan de meubelspeciaalzaak in Andijk zagen 

zij modellen Sand en Pacific uit de collectie Cloak. 

De heer en mevrouw V. vertellen : “Volgens de mede-

werker van de meubelzaak had Havee ooit plannen 

om de twee modellen te combineren, maar was het 

er nooit van gekomen. Hij adviseerde ons om de fa-

briek en showroom van Havee te bezoeken. We zijn 

blij dat we dat gedaan hebben. Bij Havee bespraken 

we de combinatie en onze persoonlijke wensen, zij 

gaven ons ook goede adviezen. Zo ging onze voor-

keur uit naar leer, maar Havee raadde ons aan om 

ook kleine stofaccenten aan de armleuning en hoofd-

steun toe te passen. Daar zijn we erg blij mee, want 

dat geeft net een onderbreking. De bank is namelijk 

best groot.” De unieke bank werd na drie maanden 

thuisbezorgd bij de familie V. “We genieten nog dage-

lijks van onze aankoop en zijn heel erg tevreden over 

het eindresultaat.”

WE GENIETEN NOG DAGELIJKS 
VAN ONZE AANKOOP

““
Familie V  -  Koggenland
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SHOWROOM /
WELKOM

De Woonindustrie, Symfonielaan 1  

in Nieuwegein is een efficiënt in-

koopkanaal voor uitsluitend busi-

ness-to-business. Te bezoeken op 

afspraak via info@haveemeubelen.nl.  

Wij hopen U en uw klant te mogen 

begroeten! Standnummer 2B41.  

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

51

Bij Manon kunt u terecht voor de 

orderadministratie, verkoop binnendienst, 

wat eigenlijk niet?
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Havee Meubelen B.V. 
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