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Tafels verhogen
betekenisvolle interacties  

tussen mensen,
generaties en culturen.
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Wij wensen met onze hoogwaardige, esthetische en duurzame design ta-
fels de menselijke behoefte in te vullen van een centraal element in huis om 
samen aan te consumeren, verhalen te delen en herinneringen te maken,  
‘Share a Lifetime’! 

Sharing a lifetime
EEN EEUWENOUD GEBRUIK
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• Voldoening:  solide tafels die ontworpen zijn om een leven lang mee 
te gaan en die praktische waarde bieden, zijn nuttig op elke mogelijke 
manier.

• Genot: gebruikers zijn verheugd over de unieke Look & Feel-ervaring 
en luxueuze materialen die positieve emoties oproepen.

• Vertrouwen: Met generaties ervaring en expertise-partnerschappen 
zorgen we voor het beste vakmanschap om onze tafels te produceren. 
Creaties ontstaan uit esthetische, structurele en emotie gedreven ont-
werpmethodes.

Emotion driven design
GEVOELENS CENTRAAL
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We zoeken ononderbroken naar nieuwe manieren om meer klantwaarde te 
creëren.

Bv.: stalen buisframes zijn sterk, eenvoudig te verkrijgen en goedkoop in pro-
ductie. Wij geven de voorkeur aan een vooraf berekend minimaal gebruik van 
perfect gebogen, gelaserde en demonteerbare staalplaten, samengebracht in 
harmonie om een groot natuursteenblad en meer op stabiele wijze te dragen. 

Everything you need to ‘Share a Lifetime’.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe wij onze klanten verwennen!

Vanaf pagina 15 vindt u nog meer HAVANI verwennerij.

WIJ ONTWERPEN
OM WAARDE TE CREËREN
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Oprichter Frédéric Haven bracht een visie voort en vestigde het HAVANI 
merk.

Met een talent voor verkoop en een enorme interesse in design en materialen, 
nam Frédéric deel aan het adviesbureau van zijn vader - Frenico International 
BVBA - dat vooral ervaren is binnen de  natuursteenindustrie, waar hij leerde 
hoe hij kleine tot middelgrote familiebedrijven kon helpen groeien en / of 
strategisch transformeren met de steun van de Vlaamse overheid (Vlaio).
Hij investeerde in een langdurige managementopleiding aan de Vlerick Busi-
ness School en vond een kans om een nieuw merk van hoogwaardige design-
tafels te creëren, genaamd HAVANI.

Are you ready to share a lifetime?

MET DE STEUN VAN
FAMILIE, VRIENDEN EN PARTNERS
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Alleen zijn we slechts een druppel,  
samen zijn we een oceaan. 
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DWK 
FEEDOMATIC

We hebben onze krachten gebundeld met een lokaal familiebedrijf 
met een grote fascinatie voor metalen sinds 1959. Onze partner voor 
het aanpassen, laseren, buigen, walsen, lassen, snijden, zandstralen en 
poederlakken van onze staalplaatcomponenten, inclusief in het authen-
tieke corten staal.

Toen we voor het eerst contact namen met de eigenaar Koen De Wae-
le en vroegen wat hun specialiteit was en waar ze echt van houden, 
antwoordde hij me: “Hoe zeldzamer de opdracht, hoe vreugdevoller we 
ermee bezig zijn.”

Ze nemen nieuwe projecten serieus, houden van een uitdaging en 
helpen graag professionele klanten met hun productontwikkeling op 
alle mogelijke manieren.
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AGRA 
NATUURSTEEN

We hebben onze krachten gebundeld met een lokaal familiebedrijf 
dat sinds 1987 gespecialiseerd is in het verwerken van natuursteen.
Agra Natuursteen staat bekend om het aanpassen van natuursteen 
in de hogere segmenten van interieur design en heeft een goed ge-
kozen naam die hun non-stop streven naar perfectie symboliseert. 

In de Indiase stad “Agra” vinden we nog steeds het indrukwekkend gebouw-
de Taj Mahal-mausoleum uit de 17e eeuw, volledig gemaakt in witte marmer 
en staande op een massief marmeren platform van maar liefst 10.000 m². 

Onze partner die zich ook naast ons bedrijf bevindt, waar onze indruk-
wekkende stenen tafelbladen perfect worden gezaagd en afgewerkt 
door hun ambachtslieden.
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D. CAMPENS
MEUBELATELIER

We hebben onze krachten gebundeld met een lokaal familiebedrijf 
gespecialiseerd in  de creatie van houten meubilair sedert 1951.

Met een ‘hands on’ mentaliteit en generaties know-How en echt vak-
manschap, passen ze zich moeiteloos aan naar de wensen van de klant, 
met een ongelooflijke inzet. 

Onze lokale partner voor onze hardhouten tafelbladen.
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BMB 
STRONG IN STONE

We hebben onze krachten gebundeld met een lokaal familiebedrijf 
gespecialiseerd in de groothandel in natuursteen sinds 1983, maar ze 
verzaagden al marmerblokken als afdeling van het bouwbedrijf Danilith 
n.v. sinds de jaren 1960.

Met depots in België, Frankrijk en Groot-Brittannië beschikt BMB over 
55000 m² opslagruimte en de meest geavanceerde portalen.

Naast natuursteen distribueren ze ook Europese A-merken Neolith 
voor gesinterde steen en Technistone voor gemanipuleerde kwarts. Ze 
zijn ook de officiële distributeur van de Belgische marktleider Diresco.

Onze partner bevindt zich naast ons kantoor, waar we onze stenen ma-
terialen van topkwaliteit selecteren.
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Ontdek onze 
COLLECTIE 
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MARCELLO 
heeft de perfecte schouders om een natuurstenen of hardhouten 

blad stijlvol te dragen 
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x
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MARCELLO

x

y

z

A F M E T I N G E N 
TA F E L * x y z in/out

tafel rechthoekig 3000 921 755 in/out

2600 921 755 in/out

2200 921 755 in/out

1800 921 755 in/out

tafel vierkant 1500 1500 755 in/out

*maatwerk mogelijk

A F M E T I N G E N
B A N K * x y z in/out

bank 2700 320 45 in/out

2300 320 45 in/out

1900 320 45 in/out

1500 320 45 in/out

*maatwerk mogelijk
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Crystal  
Absolute 

White

Noble  
Concrete 

Grey 

Crystal 
Belgium 

Gepolijst & 
Mat

Rained &  
Mat

Gepolijst & 
Mat

European 
Oak

licht verouderd 

Warm 
Wit

Lichtgrijs Taupe Antraciet Zwart Corten 
Staal*

Roestvrij
Staal

Bronze 
Fantôme

*Outdoor usage only

MARCELLO

Marble 
Carrara C

Silver Roots Marble 
Kalliston

Quartzite 
White 

Fantasy

Marble 
Calacatta 

Verde

Marble  
Breccia 
Capraia

Marble 
Emperador 

Light

Mediterra-
nean green

Blue  
Limestone 
of Hainaut*

Quartzite 
Brown Silk

Granite 
Nero  

Zimbabwe*

Belvedere

Verzoet of 
Poco Vecchio  

Verzoet Verzoet Gepolijst Verzoet Verzoet Verzoet of  
Poco Vecchio 

Gevlamd & 
Geborsteld

Blauw gevlamd Geborsteld Flamed & 
Geborsteld of 
Gepolijst of 
Verzoet

Geborsteld of 
Gepolijst

*Also available for outdoor usage

E n g i n e e r e d  Q u a r t z Ha rdhou t

K E U Z E  F R A M E

St r u c t u r e  &  f i n i t i o n  m a t t e  •  in & out

K E U Z E  TA F E L B L A D

N a t u r a l  s t o n e 

O P T I E S

I n d o o r  &  O u t d o o r
• Aangepaste lengte: identieke prijs van de grotere standaarddimensie
• Aangepaste breedte: supplement
• Aangepaste framekleur in een niet-standaard RAL-kleur: supplement
• Hydrodynamische zinkcoating, roestvrijstalen of cortenstalen frame-upgrade: supplement
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Tijdens het maximaliseren van de kracht en stabiliteit van de Marcello werden technische limieten verlegd, 
geplooid en uiteindelijk verslagen.

Het doorzettingsvermogen en gedrevenheid om deze ‘schouders’ te ontwikkelen
deed ons denken aan een typisch mouwloos shirt dat “Marcelleke” wordt genoemd.

Afkomstig van een voormalige wereldkampioen boksen Marcel Cerdan,
die de mouwen van zijn sportieve outfit afsneed vanwege overmatig zweten.

H E T V E R H A A L VA N 

MARCELLO 
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PAPILLON
De centrale achthoek die het ondrestel van de Papillon zo ele-

gant samenbindt, kan meer dan een groot natuurstenen blad dra-
gen. Alles wat nodig is ‘to share a Lifetime’.
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PAPILLON

A F M E T I N G E N *
x y z in/out

Ellips tafel 2300 1250 750 in/out

2700 1280 750 in/out

3150** 1310 750 in/out

Ronde tafel 120 120 750 in/out

150 150 750 in/out

*maatwerk mogelijk 
**3150mm. enkel in sintered stone

x

y

z

O P T I O N S

I n d o o r  &  O u t d o o r
• OP MAAT: Lengte en/of breedte naar keuze
• OP MAAT: Tafelblad vorm (Ovaal, Ellips, boatshape, Rechthoekig)
• OP MAAT: Onderstel kleur in een niet-standaard RAL kleur
• OP MAAT: Stenen tafelblad uit de livestock @ https://www.bmb.be/en/artikelen
• RANDAFWERKING: Rechte boord met schuin facet, Sharknose of Halve Cirkel
• OCTAGON: Inleg in hetzelfde materiaal als tafelblad
• ONDERSTEL: Geparelstraalde inox



Sfeerfoto Product
(aangepast in hoogte, afhankelijk van info erboven)
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PAPILLON

Beton Zaha Stone  Pietra Grey Amazonica Iron  
colors

Krater Pierre Bleue Basalt Black Calatorao Metropo-
litan

Nero Mar-
quina

Sofia 
Coprum

Riverwashed / 
Silk

Silk Silk Slate / 
Gepolijst

 Satin Riverwashed Silk Satin  Silk Steel Touched Silk /
Gepolijst

Steel Touch

Just White  Estatuario Calacatta Calacata 
Gold

Mont Blanc Himalaya 
Crystal

Abu Dhabi 
White

Calacata 
Luxe

Summer 
Dala

 Shilin Strata 
Argentum

 New York 
New York

Silk Silk / 
Gepolijst 

 Silk / 
Gepolijst 

Silk / 
Gepolijst 

 Silk  Gepolijst / 
Ultra Soft 

 Silk / 
Gepolijst 

Silk / 
Gepolijst /
Ultra Soft 

Silk Slate Slate Silk

S i n t e r e d  S t o n e s  •  in & out

Warm 
Wit

Lichtgrijs Taupe Antraciet Zwart Corten 
Staal*

Roestvrij
Staal

Bronze 
Fantôme

*Outdoor usage only

K E U Z E  F R A M E

St r u c t u r e  &  f i n i t i o n  m a t t e  •  in & out

Marble 
Carrara C

Silver Roots Marble 
Kalliston

Quartzite 
White 

Fantasy

Marble 
Calacatta 

Verde

Marble  
Breccia 
Capraia

Marble 
Emperador 

Light

Mediterra-
nean green

Blue  
Limestone 
of Hainaut*

Quartzite 
Brown Silk

Granite 
Nero  

Zimbabwe*

Belvedere

Verzoet of 
Poco Vecchio  

Verzoet Verzoet Gepolijst Verzoet Verzoet Verzoet of  
Poco Vecchio 

Gevlamd & 
Geborsteld

Blauw gevlamd Geborsteld Flamed & 
Geborsteld of 
Gepolijst of 
Verzoet

Geborsteld of 
Gepolijst

K E U Z E  TA F E L B L A D

N a t u r a l  s t o n e 
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Tekeningen van vlinders werden voor het eerst gevonden in een 3000 jaar oud Egyptisch graf.

HAVANI eert deze oude vorm in de moderne tijd met haar Papillon-eettafel, die op een prachtige manier de gestileerde contou-
ren van vlindervleugels overbrengt in de elegante tafel benen.

H E T V E R H A A L VA N

PAPILLON 
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MIOTTI
Massief stalen poten voor een ultra slim design, de Miotti straalt 

verfijning en elegantie.  
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-
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Ruwheid: ISO 1302Lassymbolen: ISO 2553

Barcode:

Materiaal:  St 37-2
Levernorm: 
Uitgangsmaat: 

Oppervlakte:  2299368.26 mm²Gewicht:  59047.82 grams
Eindbehandeling:  
Fabricatie Tolerantie:  -

Tekennorm: ISO 218
Algemene Tolerantie:  ISO 2768- m K

Eenheid: mm

Project:

Europese proj.
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Levernorm: 
Uitgangsmaat: 

Oppervlakte:  2299368.26 mm²Gewicht:  59047.82 grams
Eindbehandeling:  
Fabricatie Tolerantie:  -

Tekennorm: ISO 218
Algemene Tolerantie:  ISO 2768- m K

Eenheid: mm

Project:

Europese proj.

A3
Formaat: 

Datum Naam
Getekend
Ontwerp
Groep

Schaal: 1:20
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Blad : 

1/1

Tolerantie: ISO 8015

SW
-F

ol
d

er
 N

am
e(

Fo
ld

er
 N

am
e)

" 

*/26M00000*

-
-

O P T I O N S

I n d o o r  &  O u t d o o r
• OP MAAT: Lengte en/of breedte naar keuze
• OP MAAT: Onderstel kleur in een niet-standaard RAL kleur
• FRAME: Hydrodynamische Zink Coating + Poeder Coating
• FRAME: Parel gestraald roestvrij staal
• FRAME: Gezandstraald Cortenstaal

MIOTTI

D I M E N S I O N S  
D I N I N G  TA B L E * x y z in/out

Eettafel 2000 100 750 in/out

2400 100 750 in/out

2800 100 750 in/out

*Maatwerk mogelijk
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Mar Del 
Plata

Wulong Iron Grey Krater Pierre Bleue Basalt Black Calatorao Nero Layla Metropo-
litan

Nero 
Marquina

Sofia 
Coprum

Slate Slate Satin Riverwashed Silk Satin Silk Satin Slate Steel Touch Silk /
Polished

Steel Touch

42

MIOTTI

S i n t e r e d  S t o n e s  •  in & out

Just White Shilin Strata 
Argentum

Summer 
Dala

Winter Dala Zaha Stone Pietra Grey Iron Copper Iron Moss Pulpis Iron Corten Amazonica

Silk Slate Slate Silk Silk Silk Silk Satin Satin Silk Satin Slate /
Polished

Artic White Estatuario Calacatta Iron Frost Mont Blanc Abu Dhabi 
White

Calacatta
Gold

Calacatta 
Luxe

Himalaya 
Crystal

Beton Ceppo Di 
Gre

New York 
New York

Silk Silk / 
Polished

Silk / 
Polished

Satin Silk Silk /
Polished

Silk /
Polished

Silk /
Polished/
Ultra Soft

Polished / 
Ultra Soft

Riverwashed 
/ Silk

Silk Silk

TA B L E  TO P S E L E C T I O N

Warm 
Wit

Lichtgrijs Taupe Antraciet Zwart Corten 
Staal*

Roestvrij
Staal

Bronze 
Fantôme

*Outdoor usage only

K E U Z E  F R A M E

St r u c t u r e  &  f i n i t i o n  m a t t e  •  in & out
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T H E  S TO RY O F 

MIOTTI
Miotti is een neologisme van het Japanse merk Miyota en de Italiaanse naam Mariotti. 

Net als Miyota, zijn onze creaties vervaardigd met precisie engineering. 
Mariotti verwijst naar Italië, waar design van het hoogste belang is. 

De Miotti tafel combineert het beste van beide werelden. 
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Het echte genot  
zit eerder in het zelf ontdekken, 

dan in het weten.



46

HAND
gemaakt

Om de beste kwaliteit en het beste materiaalaanbod te garanderen, heeft HAVANI de krachten gebun-
deld met lokale familiebedrijven die onze onderdelen geheel of gedeeltelijk met de hand vervaardigen.. 

Door hun ervaring en aanleg in hun vakgebied, hebben zij het expressieve niveau van echte artiesten bereikt, vandaar 
de naam “artisans” ofwel “ambachtslieden”. Terecht zijn zij trots op hun werk want zij zijn diegenen die de werkelijke 
schoonheid en het onderscheidende karakter van onze materialen finaal onder de aandacht brengen.

Meer info over onze partners op pg. 53
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SIMPLISTISCHE ELEGANTIE
op zijn fijnst

HAVANI verrukt klanten met elegante, nette, strakke, moderne en simplistische ontwerpen, die passen in tal van 
prachtige omgevingen, mede dankzij het grote aanbod van kleuren en materialen.
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LUXUEUS
en bruikbaar

Natuursteen biedt bijna eindeloze variëteiten. Bij HAVANI concentreren we ons op luxueuze, doch bruikbare selecties. 
Granieten en kwartsieten hebben de juiste eigenschappen voor dagelijks gebruik. Dankzij moderne nanotechnologie, 
de methodologie en expertise partnerschappen van HAVANI, kunnen onze klanten ook genieten van echte marmeren 
bladen.

Naast natuursteen bieden wij ook natuurlijk hardhout, gesinterde steen en kwartscomposiet bladen aan.

Meer info over onze materialen vanaf pg. 41
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KRAS EN HITTE
bestendig

Sintered stone is zo hard dat het bijna alles overtreft. Het wordt beschouwd als zijnde krasvrij van andere materialen in 
alle afwerkingen behalve gepolijst. Er zijn slechts een paar uitzonderingen zoals b.v. diamanten en keramische messen.
Weerstaat direct contact met temperaturen tot 800 graden celcius. Hete pannen en potten kunnen dus probleemloos 
op tafel geplaatst worden.

Meer info over gesinterde steen op pg.46
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NANOTECH
patinering

Er zijn slechts 2 manieren om een marmeren blad te beschermen:
• Transparante epoxylaag:  wordt als zeer krasgevoelig beschouwd maar voelt niet aan zoals het eruit ziet en kan

na verloop van tijd beschadigd raken, waardoor vloeistoffen de onderliggende steen alsnog kunnen bereiken.

• Door de steen te impregneren met afdichtingsmiddelen die het oppervlak binnendringen en zich ophopen in
de capillaire wanden.

Beide methoden gelijktijdig toepassen is onmogelijk want na impregnatie hecht een epoxylaag niet meer. Dankzij recen-
te nanotechnologie in combinatie met het natuurlijke patineringseffect van echte marmer, kiest Havani resoluut voor 
de 2e methode. Producten waren in het verleden ook al water- en vetafstotend maar nu zijn nanodeeltjes veel kleiner 
en komen ze dieper in de poriën en in grotere hoeveelheden, wat een hogere vlekbestendigheid biedt met nog steeds de 
feeling van een natuurlijk product.
Meer info over marmer en patinering op pg. 43
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MECHANISCHE
engineering

Werktuigbouwkunde is een van de oudste van de bouwkundige disciplines, waarbij bouwkundige fysica, bouwkundige 
wiskunde en principes van de materiaalkunde worden toegepast bij het ontwerpen, analyseren en produceren van 
producten.
HAVANI vertrouwt op deze bewezen discipline omdat sterkte, stabiliteit en materiaalkunde belangrijke aspecten zijn in 
haar ontwerpen. Naast de esthetische waarde, krijgt elke zichtbare vorm, lijn en volume een structureel doel.
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INNOVATIEVE
afwerking

De Grand Canyon toont ons hoe water mits genoeg tijd moeiteloos door steen snijdt. Tegenwoor-
dig kunnen machines dunne lagen in slechts enkele minuten snijden. Een mengsel van water on-
der hoge druk gecombineerd met een schuurmiddel, wordt gelanceerd uit een smal mondstuk en snijdt 
rechtstreeks door het materiaal met een straal die twee keer zo snel is als de snelheid van geluid. 

HAVANI biedt uniek afgewerkte randen aan op alle zwevende tafelbladen, inclusief gesinterde steen, wat een welkome 
vernieuwing is in de huidige markt en een extra waarde voor de klant biedt.
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ZERO 
waste

ZERO
waste

Af en toe bieden we – slechts in één maat - limited edition -producten met zeer exclusieve natuurstenen bla-
den, gericht op het helpen van zakenpartners om hun verlies te minimaliseren. Voorstanders van circulaire econo-
mie suggereren dat een duurzame wereld niet betekent dat de kwaliteit van het leven voor de consument afneemt.  

Deze limited edition HAVANI-producten verhogen het authenticiteitsbewustzijn en optimaliseren zo de klanterva-
ring.
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KEUKEN
combinatie

HAVANI heeft de krachten gebundeld met Europese toonaangevende merken Neolith voor gesinterde stenen bladen en 
Technistone voor Engineered Quartz bladen.
Wenst u uw tafelblad te combineren met uw keukenwerkblad, neem dan contact met ons op of uw dichtstbijzijnde am-
bassadeur voor alle momenteel beschikbare opties. Onze partners kunnen ook uw keukenwerkblad maken in hetzelfde 
materiaal als uw HAVANI tafelblad.

Meer info over deze partners vindt u op p. 57 en 61
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KIES-ZELF
optie

Bent u die persoon die maar niet uit standaardcollecties kan kiezen?
Wenst u uw favoriete stenen plaat eigenhandig uit te kiezen uit 1000 verschillende soorten en afwerkingen?
Neem contact op met ons of met uw dichtstbijzijnde ambassadeur om een bezoek aan ons bedrijf te organiseren.
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HAVANI 
Materialen* 

*complete lijst beschikbare kleuren op Havani.eu
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MARBLE
enkel indoor gebruik

De meest aantrekkelijke designsteen dankzij een werveling van prach-
tige zichtbare details, aders en kleurvariëteiten. Minerale ‘onzuiver-
heden’ die gewoon korrels of lagen in de aarde waren, gemobiliseerd 
en gerekristalliseerd in de loop van miljoenen jaren. Marmer is geen 
wetenschappelijk woord, het is afkomstig van het oude Griekse werk-
woord “Marmairo”, wat “SCHITTEREN” betekent. In werkelijkheid is 
marmer een hard kristallijne metamorfe vorm van kalksteen.

H AVA N I ’ s  m a r b l e  m e t h o d o l o g y :

• OUD MAAR STERK
Bij HAVANI worden enkel harde marmers geselecteerd met een grotere 
compactheid en minder porositeit waardoor ze geschikt zijn voor 
tafelbladen of werkbladen. Dit zijn veel al kalkstenen die meer dan 200 
miljoen jaar oud zijn.

• WIT EN BEIGE
Wij vermijden donkere marmers omdat de massakleur van de steen vaak 
verschilt van de oppervlaktekleur in termen van duisternis, waardoor 
krassen snel zichtbaar worden en kalkaanslagvlekken in een lichtere kleur 
transformeren dan het oppervlak heeft. Donkere kalkstenen zijn goed om 
naar te kijken maar niet om dagelijks te ‘benuttigen’. 

• ONGEPOLIJST
We raden gepolijste afwerkingen af op marmeren bladen, omdat de 
gepolijste laag vervaagt en het product om de steen te impregneren die 
het moet beschermen, de poriën niet vloeiend kan binnendringen. Ook 
glanst marmer van nature en krijgt na verloop van tijd meer ‘satijnglans’ 
vanwege het patina effect.

• FEEL-ME	TEXTURE
HAVANI biedt ook unieke ‘licht gestructureerde’ oppervlakteafwerkin-
gen aan waardoor onze witte en beige marmers nog praktischer worden 
omdat krassen en kalkaanvallen zo goed als onzichtbaar worden. Een 
unieke feel-me-textuur voegt een stijlvol karakter toe aan het ontwerp en 
een verhoogde drang om het aan te raken.

• NANOTECH
Recent geïmplementeerde nanotechnologie in impregnatieproducten 
beschermt marmer beter tegen verkleuring door blootstelling aan zuren. 
Producten waren in het verleden water- en vetafstotend, maar de kans op 
vlekken was veel groter als men niet onmiddellijk schoonmaakte.

• PATINATIE
Na verloop van tijd verschijnt een ‘satijnglans’ op het oppervlak, vergeli-
jkbaar met die van een gebruikte parketvloer. Zelfs kleine doffe plekjes 
van kalkaanvallen die niet op tijd werden schoongemaakt en uitsluitend 
zichtbaar zijn in het schijnwerperlicht, zullen na verloop van tijd verdwij-
nen door dagelijks gebruik.
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GRANIET
indoor en outdoor gebruik

Ontgonnen op alle continenten en getransporteerd over de zeven ze-
eën, graniet wordt al eeuwen beschouwd als een symbool van sterkte 
en duurzaamheid.

Graniet is een stollingsgesteente (afgeleid van het Latijnse woord “ig-
nis”, wat betekent vuur) dat wordt gevormd door de koeling en stol-
ling van magma diep onder de aardkorst.

Graniet is een zeer sterke natuursteen en is kras- en vlekbestendig in 
alle afwerkingen, inclusief gepolijst.
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KWARTSIET
indoor gebruik

Een natuursteen die voornamelijk bestaat uit het mineraal kwarts. 
Door de hardheid van kwartsiet en de relatief lage erosiegevoeligheid, 
kunnen lagen kwartsiet richels in het landschap vormen.

Hoewel er veel verschillende soorten kwartsieten zijn, selecteert 
HAVANI enkel geschikte kwartsieten die een prachtig ontwerp 
combineren met bruikbaarheid. Deze kwartsieten zijn erg hard en 
bieden een hogere krasbestendigheid in vergelijking met marmer.  

In tegenstelling tot kalksteen zit er geen kalk in kwartsiet, wat be-
tekent dat kalkaanslagvlekken van zuren veel minder waarschijnlijk 
zijn. Dit maakt kwartsieten zeer geschikt in alle afwerkingen, inclu-
sief gepolijst.
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SINTERED STONE
indoor gebruik

Gesinterde steen is geen echte steen, maar is zo hard dat het bijna 
alles overtreft.

Het bestaat uit mineralen en deeltjes die onderhevig zijn aan extreme 
hitte en druk, waardoor het materiaal permanent aan elkaar wordt ge-
bonden zonder dat harsen of bindmiddelen nodig zijn.
Het wordt beschouwd als krasvrij van andere materialen, behalve in  
gepolijste afwerkingen, met enkele uitzonderingen zoals diamanten 
of keramische messen.

Zelfs met unieke texturen, zijn de ontwerpen soort van ‘geprint’ op het 
oppervlak, daarom vertonen ze vaak niet dezelfde kleuren en patronen 
binnenin de massa.
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ENGINEERED QUARTZ 
indoor gebruik

Een composietmateriaal gemaakt van gemalen kwarts dat met elkaar 
is verbonden door harsen.

Een mengsel van ongeveer 93% steen wordt verwarmd en vacuüm sa-
mengeperst in een grote pers waar trillingen helpen om het mengsel 
te verdichten, wat resulteert in een isotrope plaat met vrijwel geen 
porositeit.

Engineered Quartz is zeer sterk en kras- en vlekbestendig in alle af-
werkingen, inclusief gepolijst.
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EUROPESE EIK 
indoor gebruik

Hardhout vertoont jaarlijkse groeiringen en andere aantrekke-
lijke markeringen. Europese eik (Quercus Robur) is een boom 
met gematigd hout dat groter wordt dan de gemiddelde Ame-
rikaanse eikensoort en vaak gebruikt wordt voor langere plan-
ken. Beide soorten staan bekend als ‘White Oaks’ en zijn duur-
zaam en sterk, met een langdurige reputatie van duurzaamheid. 

We hebben ervoor gekozen om European Oak te gebrui-
ken omdat het een meer golvend en interessant patroon heeft 
en een prachtige, natuurlijk rijke gouden honingachtige tint. 

Hardhout heeft een complexere structuur dan zachthout en groeit 
vaak veel langzamer. Hardhout is beter bestand tegen aanvallen van 
insecten en schimmels.
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CORTEN STAAL / 
VERWEERD STAAL 
outdoor gebruik

Het staal laat men gecontroleerd roesten om een beschermen-
de coating te vormen. Corten staal werd ontwikkeld om de nood-
zaak van schilderen te elimineren en een stabiele roestlaag te vor-
men zoals verkregen na enkele jaren blootstelling aan het weer. 

Het corrosiewerende effect van de organisch gevormde beschermlaag 
wordt veroorzaakt door de specifieke verdeling en concentratie van le-
geringselementen binnenin. De laag die het oppervlak beschermt, ont-
wikkelt en regenereert continu onder invloed van weersinvloeden. 

Vanwege haar inherente taaiheid biedt dit staal een uitzonderlij-
ke mechanische weerstand en een ongelooflijke duurzaamheid. 

Oorspronkelijk heeft cortenstaal een donkerblauwe kleur zoals op de 
afbeelding rechtsboven. De oppervlakte-oxidatie van verweringsstaal 
duurt ongeveer zes maanden tot een jaar, maar oppervlaktebehan-
delingen van onze partners kunnen de oxidatie tot slechts twee uur 
versnellen.

Alleen verkrijgbaar in strip-mill plaat- en plaatvormen, die toevallig 
de belangrijkste ingrediënten zijn in de frame-ontwerpen van Havani.
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GEPOEDERLAKT OF 
NAAKTE INOX 
indoor and outdoor usage 

Powder-coating is een techniek waarbij droge poederlak elektrosta-
tisch wordt geladen en op het object wordt gespoten om vervolgens 
in een oven te smelten en samen te smelten tot een continue film die 
het object bedekt.

Inox of roestvast staal genoemd, is het meest geschikt in corrosieweer-
stand vanwege haar chroomgehalte in de massa. Inox is een ideaal ma-
teriaal voor onze toepassingen waar zowel sterkte als corrosieweer-
stand vereist zijn. 

Van nature ziet het er zilver tot lichtgrijs uit, zoals op de afbeelding 
linksboven.
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GEPOEDERLAKT 
STAAL 
indoor gebruik*

Poedercoaten is een techniek waarbij droge poederlak elektrostatisch 
wordt geladen en op het object wordt gespoten om vervolgens in een 
oven te smelten en samen te smelten tot een continue film die het ob-
ject bedekt.

Staal heeft een zeer hoge treksterkte en is een legering van ijzer en kool-
stof. Natuurlijk ziet het er grijs uit zoals op de afbeelding rechtsboven.

* Enkel met de optie hydrodynamische zinkcoating is outdoor gebruik mogelijk
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