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PERSBERICHT
NIEUW, BELGISCH EN GRENSVERLEGGEND: HAVANI

Een nieuwe speler op de markt van tijdloze, high-end tafels. De firma Havani combineert eeuwenoude ambacht moeiteloos
met hedendaags en vooral tijdloos design.
De eerste lijn tafels indoor & outdoor van HAVANI imponeren onmiddellijk. Dankzij een doordacht design lijken de tafels de grenzen
van wat reëel mogelijk is te verleggen. Niet verwonderlijk dus dat HAVANI met haar MARCELLO & PAPILLON tafels, een plek wist te
scoren op de MAISON ET OBJETS 2020 beurs te Paris Villepinte.
Op de stand van ‘BELGIUM IS DESIGN’ presenteert Havani samen met enkele andere upcoming Belgische designers haar nieuwe
gamma op Maison et Objet 2020, de internationale autoriteit op vlak van home design, interior design en lifestyle.

MARCELLO
De MARCELLO tafel straalt zowel binnen als buiten een luxueuze en uitnodigende vibe uit. Een familiediner, tête-à-tête met een geliefde of een champagne ontbijt naast het zwembad. Alles kan en nergens valt het tijdloze MARCELLO design uit de toon. Zeker niet met
de bijhorende MARCELLO zitbanken.
Op vlak van materiaalkeuze is er bij HAVANI voor de eindklant veel mogelijk. Een tafelblad in hardhout, natuursteen of kwartscomposiet gecombineerd met een onderstel in gecoat staal, inox of authentiek corten staal, laat een uniek aantal kleur combinaties toe
zowel indoor als outdoor.
Wat in het oog springt zijn de uitzonderlijke materialen bij Havani, zoals het corten staal, een Braziliaanse kwartsiet of een exclusieve
Italiaanse marmer zoals de Breccia Capraia. Elk op zich, stralen ze pure klasse uit.

PAPILLON
Opnieuw een uniek design. Comfortabel, tijdloos en prachtig afgewerkt. De PAPILLON houdt het strak en is de perfecte partner voor
diners, meetings en tal van onvergetelijke momenten met familie en geliefden.
Het zwevend tafelblad kiest men uit de ruime keuze natuursteen of gesinterde steen (hard keramisch), telkens verkrijgbaar met
unieke randafwerkingen. Zelfs de gecentreerde achthoek die het PAPILLON onderstel elegant samenbindt, kan bekleed worden
met een stukje ambacht. Sharing a lifetime, dat is het idee achter de tijdloze ontwerpen, gemaakt om een leven lang aan te
genieten.
Havani is een nieuwe speler op de markt van high end indoor en outdoor furniture. Hun wens is unieke centerpieces te creëren waar
fantastische herinneringen gemaakt worden en verhalen gedeeld worden. Duurzaam gecreëerd met unieke materialen en
afwerkingen. Een partnership tussen eeuwenoude ambacht en de nieuwste technieken.
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