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Vakmanschap 
zit in mijn DNA. 

Hierdoor geef 
ik garantie voor 

een periode 
van 5 jaar. 

Ik ben robuust 
en duurzaam, 
dankzij de 
combinatie van 
de kunststof 
kuip met het 
aluminium 
onderstel.

Ik ben het 
resultaat van 
kennis en 
vakmanschap, 
maar tegelijkertijd 
ook eyecathing.

Mijn 
afwaterings-

systeem 
voorkomt dat 

er water in 
de kuip blijft 

liggen. 

Ik geloof in 
de combinatie 

van comfort, 
design en 
kwaliteit.

Ik heb een 
oog voor het 

menselijke lichaam 
waardoor iedereen 

comfortabel zit. 

Hallo, ik ben SOPHIE...

Comfort 
meets 
design
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I believe in comfort, 
design and 
quality 

SOPHIE STUDIO YASMANI DINING SET
Afmeting tafel: 240x100cm

Dit ben ik in mijn meest robuuste vorm, met een optimale 
ondersteuning in de rug en voor je armen. De basisvormen 
van de tafel zorgen ervoor dat ik direct in het oog spring. 
Wist je dat je het H-vormige onderstel van de Yasmani tafel 
kunt matchen met mijn neutrale kleuren? Zo creëer je jouw 
favoriete en unieke tuinset! 
Complete set € 2.179,65

4 — SOPHIE

GRATIS 
PARASOL 
t.w.v. € 109,95

Bij aankoop van een 
7-delige Sophie set. 

2017.1247.012_Belgie_NL_Consumentenbrochure.indd   42017.1247.012_Belgie_NL_Consumentenbrochure.indd   4 24-01-18   11:5024-01-18   11:50



Altijd al je eigen stoel 

willen ontwerpen? 

Ga naar 

CHAIROFTHEYEAR.
HARTMAN.NL 

en laat zien wat je kunt! 
Heb jij het mooiste design? 

Dan win je 6 Sophie stoelen in 
jouw unieke design met een 
bijpassende Hartman tafel.
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I want everyone 
to feel at ease

SOPHIE STUDIO DINING SET
Afmeting tafel: 170x100cm

Ontmoet mij in mijn meest moderne 
en frisse vorm! Ook in deze variant bied 
ik de beste en optimale ondersteuning 
in je rug en voor je armen. Zowel mijn 
conische onderstel, als het onderstel van 
de tafel is van gecoat aluminium gemaakt, 
onderhoudsvriendelijk en oersterk. En voor 
de echte kenners; de vloeiende belijning 
van het onderstel is terug te vinden in de 
tafeltop. Op en top design!
Complete set € 1.169,75

6 — SOPHIE

2017.1247.012_Belgie_NL_Consumentenbrochure.indd   62017.1247.012_Belgie_NL_Consumentenbrochure.indd   6 24-01-18   11:5024-01-18   11:50



Ga jij de uitdaging aan? 
Bezoek onze stand en duik 

in de kussenbak.

Benieuwd waar we dit
 jaar staan? 

Kijk op hartman.be/acties 
of volg ons via Facebook.

vind het

en win een set van

kussens!

t

an
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I refl ect your ideal
sitting position

8 — SOPHIE

SOPHIE PRO BISTRO SET
Afmeting tafel: 68x68cm

Hier komt mijn handigheid om de hoek kijken. Doordat 
ik in deze variant stapelbaar ben (tot max. 6 stuks) en de 
gecombineerde tafel inklapbaar is, vorm ik hier een ideale 
combinatie voor een kleine tuin of balkon. Zelfs zonder 
armleuning geef ik dezelfde ondersteuning in jouw rug. 
In deze set heb ik een rechthoekig onderstel, dit geeft me 
een industriële en stoere look.  
Complete set € 489,85
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10 — SOPHIE

SOPHIE ELEMENT BISTRO SET
Afmeting tafel: 138x68cm

In deze set straal ik minimalisme uit. Zelfs 
zonder armleuning en in mijn meest pure 
vorm, geef ik dezelfde ondersteuning in 
de rug. Dit zorgt er tevens voor dat je mij 
ideaal kunt combineren met andere varia-
ties. Zo creëer je een mooie mix en match 
look, aan één tafel. In deze set samen-
stelling heb ik een rechthoekig onderstel, 
gecombineerd met een inklapbare tafel 
met HPL top. Dit geeft me een industriële, 
retro look.  
Complete set € 759,75
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SOPHIE STUDIO TEAK DINING SET
Afmeting tafel: 240x100cm

Houd jij van een warme uitstraling in je tuin? Combineer 
mij dan met een houten tafel. De ergonomische vorm zorgt 
ervoor dat je uren kunt relaxen en de beste ondersteuning 
krijgt in je rug en voor je armen. Mijn houten onderstel – 
gecertifi ceerd door Indonesian Legal Wood – komt ook terug 
in het onderstel van de tafel. Wil jij een prefecte kleuren 
combinatie? Kies dan het kleuraccent van het onderstel in 
dezelfde kleur als mijn kuip. Je merkt het al, we laten graag 
de keus aan jou!. 
Complete set € 2.359,65

SOPHIE STUDIO TEAK DINING SET
Afmeting tafel: 240x100cm

laughs
I share

t 

g 
GRATIS 
PARASOL 
t.w.v. € 109,95

Bij aankoop van een 
7-delige Sophie set. 
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SOPHIE ELEMENT ROUND SET
Afmeting tafel: rond 150cm

Hier zie je mij in combinatie met mijn ronde tafel, 
dus laat het feest maar beginnen! Iedereen kan 
elkaar zien aan tafel, één en al gezelligheid dus. 
De ergonomische vorm zorgt ervoor dat je uren
kunt relaxen en de beste ondersteuning krijgt in je 
rug en voor je armen. Mijn rechthoekige aluminium 
onderstel – heel onderhoudsvriendelijk – komt ook 
terug in de tafel. Deze heeft een basic uitstraling, 
waardoor de stoelen de aandacht trekken. Een 
combinatie die rust uitstraalt. 
Complete set € 1.199,75

I hope to see you soon...
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