
1.  2-zits Palio met ottomane en longchair in stof vanaf € 1797,- € 1599,- 
(afgebeeld in stof Kibo) • kies uit diverse opstellingen, stoffen en kleuren,  
4 armleuningen en zilverkleurige of koloniale poten

2. bergkast Modrava € 1299,-
3. bijzettafel Modrava 60x60cm € 299,-

Gratis woon- en 
inspiratiemagazine? 

Vraag ‘m aan op hendersandhazel.nl

hoekbank Palio 
€ 1797,-

€ 1599,-

1

2

3

Voordeel waar 

je bl ij van wordt!

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Gratis schort
Bij aankoop  
vanaf € 750,-
een exclusieve 
lederen  
Henders & Hazel  
BBQ schort  
t.w.v. € 129,- 
cadeau

WE LOVE



Lakfronten

antraciet wit geel

Basiskleuren/fronten

truffel tibet grey lava

weathered 
grey

sierra 
brown

old Java 
grey

mountain 
grey

pampas 
grey

Multiplus 
De collectie Multiplus staat in het 

teken van vrijheid. Je kan je meubels 

naar eigen smaak samenstellen: 

combineer massief acaciahout met 

lak in verschillende kleuren. Wees 

je eigen ontwerper en creëer een 

modern en vrolijk interieur.

MULTI-VERSTELBAAR!
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4
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stoel Levi  
in Catania leder € 239,-

€ 219,-

lowboard 170cm 
€ 649,-

€ 579,-

decorated by

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Gratis schort
Bij aankoop  
vanaf € 750,-
een exclusieve 
lederen  
Henders & Hazel  
BBQ schort  
t.w.v. € 129,- 
cadeau



7

8

9

10

11

1.  uitschuiftafel 200/260x100cm met stone glass 

bovenblad € 1299,- • ook verkrijgbaar: 170/220x100cm

2.  stoel Levi in Catania leder € 239,- € 219,- 

• keuze uit 4 onderstellen en 10 kleuren

3.  dressoir 210cm vanaf € 1049,-  

• meerprijs led verlichting € 89,-  

• ook verkrijgbaar: 180cm en 240cm

4. salontafel met draaibaar blad € 549,- 

5. boekenkast vanaf € 649,- 

6. lowboard 170cm vanaf € 649,- € 579,- 

7.  fauteuil Angelica in stof vanaf € 349,-  

• in leder vanaf € 449,-

8.  2,5-zits Valras met longchair in stof  

vanaf € 1449,- (afgebeeld in stof Miami)  

•  inclusief een opbergbox in de longchair

 • standaard met verstelbare hoofdsteunen 

 • loungekussen in stof vanaf € 99,- 

 NU met GRATIS bedfunctie t.w.v. € 50,-

9. highboard 140cm € 1099,-

10.  fauteuil Roskilde in stof vanaf € 499,-  

• in leder vanaf € 599,- (afgebeeld in cuba leder)

11. bijzettafel Gina ø 66cm € 249,-

fauteuil Angelica  

€ 349,-

fauteuil Roskilde 
vanaf  

€ 499,-

hoekbank incl. opbergbox

€ 1449,- 
 NU met GRATIS 

bedfunctie t.w.v. € 50,-

Keuze uit:
• Opstelling
•  Optie: loungefunctie 

(meerprijs € 50,-)
•  Bekleding in diverse 

stofmogelijkheden 
en kleuren

Inclusief opbergbox 
en bedfunctie

Kijk voor alle mogelijkheden van wooncollectie Multiplus op www.hendersandhazel.nl

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.nl

i WE LOVE Sale!

“Kleurrijk voordeel 
voor je woonkamer”

snel leverbaar



Ontwerp je eigen tafel, dankzij de 

configuratie mogelijkheden van 

de À la Carte collectie.

À la Carte

2

3

1.  tafel à la Carte, verkrijgbaar in diverse kleuren, en uitvoeringen vanaf € 549,-  
• uitschuiftafel vanaf € 1099,- (afgebeeld 160/220x100cm) 

2. stoel Alegra in stof Old English of stof Leopard € 179,- € 169,- 
3. stoel Alec in leder vanaf € 269,- 

3. kies de tafel en afmeting2. kies uit 8 verschillende houtkleuren

truffel

sierra 
brown

tibet grey

old Java 
grey

lava

mountain 
grey

weathered 
grey

pampas 
grey

1. kies de poot

9x9cm 9x9cm 
metaal

van 9x9cm 
naar 7x7cm 
conisch

12x12cm

Eetkamertafel
hoogte 77cm 

Prijs Bartafel
hoogte 92cm

Prijs

90x90cm € 549,- 90x90cm € 599,-

120x90cm € 599,- 120x90cm € 649,-

140x90cm € 649,- 140x90cm € 729,-

160x90cm € 749,- 160x90cm € 749,-

180x90cm € 799,- 180x90cm € 849,-

200x100cm € 849,- 200x100cm € 899,-

220x100cm € 899,- 220x100cm € 949,-

240x100cm € 999,- 240x100cm € 1049,-

260x110cm € 1049,- 260x110cm € 1149,-

140x140cm € 899,- 140x140cm € 1049,-

stoel Alegra 
€ 179,-

€ 169,-

snel leverbaar

snel leverbaar
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Hoe ziet 
jouw ideale 
tafel eruit?

* butterfly system

Salontafel
hoogte 38cm

Prijs Prijs

60x60cm € 349,- 140x70cm € 549,-

90x90cm € 449,- 140x90cm € 599,-

120x70cm € 499,- 160x90cm € 649,-

120x90cm € 549,-

Uitschuiftafel* Prijs Uitschuif-bartafel* Prijs

160/220x140cm € 1399,- 160/220x140cm € 1399,-

160/220x100cm € 1199,- 160/220x100cm € 1199,-

200/260x100cm € 1299,- 200/260x100cm € 1299,-

140/200x90cm € 1099,- 140/200x90cm € 1099,-

6

4.  stoel Malene in afgebeelde kleuren stof Soul en rvs 

swingframe € 199,- € 189,-

5.  stoel Malvino in afgebeelde kleuren Catania leder en rvs 

swingframe € 279,- € 269,- 

6.  barstoel Milva in stof Orlando mint € 199,- € 179,-  

• in leder (Milan) vanaf € 259,-

7.  stoel Jenna in afgebeelde kleuren stof Volterra met bies 

in Tatra leathertouch € 169,- € 159,-.

WE LOVE

stof

Kijk voor alle mogelijkheden van À la Carte op www.hendersandhazel.nli

stoel Malene 
€ 199,-

€ 189,-

stoel Jenna 
€ 169,-

€ 159,-

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.nl

stof

stof

WE LOVE Sale!

barstoel Milva 
€ 199,-

€ 179,-

5

leder

snel leverbaar
snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar
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hoekbank Thompson  
vanaf € 1498,-

€ 1349,-

dressoir 
240cm

€ 1299,-

Keuze uit:
• Opstelling
•  Pootkleur
•  Bekleding in 

diverse leer- en 
stofmogelijkheden 
en kleuren

“Wij maken de 
industriële stijl 
betaalbaar”

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar



WE LOVE

Metalo/Metalox 
De meubels uit deze collectie geven 

je interieur een vintage look. Dit 

komt door het eikenhout fineer in de 

kleur Railway Brown, gecombineerd 

met metaal in de kleur Desert Black. 

De tafel, waarbij je kunt kiezen uit 

3 onderstellen, is de ultieme eye-

catcher in je interieur. 

decorated by

6
object Owl, hoogte 18cm

€ 19,99

lowboard vanaf

€ 849,-

stoel Elza  
vanaf € 149,-

€ 129,-

Kijk voor alle mogelijkheden van wooncollectie Metalo/Metalox op www.hendersandhazel.nli

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.nl

9

WE LOVE Sale!

snel leverbaar

snel leverbaar

7

fauteuil Northon  
vanaf € 449,-

€ 399,-

1.  2,5-zits Thompson met longchair in stof  

vanaf € 1498,- € 1349,- (afgebeeld in stof Gibson)  

• in leder vanaf € 2648,- 

2.  poef Thompson 85x65cm in stof vanaf € 479,-  

• in leder vanaf € 749,- 

3.  salontafel op wieltjes € 549,-

4.  eetkamertafel rond Ø130cm € 899,-

5.  dressoir met LED verlichting 240cm € 1299,- 

ook verkrijgbaar: 180cm en 210cm

6.   lowboard met LED verlichting 170cm € 849,- 

ook verkrijgbaar: 140cm en 210cm

7.   fauteuil Northon in stof vanaf € 449,- € 399,- 

(afgebeeld in stof Gibson) • in leder vanaf € 649,- 

• kies uit vele stof- en ledersoorten en kies uit  

3 kleuren houten frame 

8.  tafel met metalen V-poot en houten inleg 

200x100cm € 899,- • ook verkrijgbaar: 

170x100cm, 230x100cm en 250x100cm 

• uitschuifbare tafel 190/240x100cm € 1299,-

9.  stoel Elza in stof vanaf € 149,- € 129,-



Keuze uit:
• Opstelling
•  Bekleding in diverse 

leer- en stofmogelijkheden 
en kleuren

1

Keuze uit:
• Opstelling
• Poot in rvs of zwart metaal
•  Bekleding in diverse 

leer- en stofmogelijkheden 
en kleuren

2-zits Novara 
vanaf

€ 749,-
2

“Zitten in diverse stijlen, 
welke kies jij?”

snel leverbaar

snel leverbaar

hoekbank Hill 
vanaf

€ 1599,-

Gratis
*

hoofdsteun  
t.w.v. € 109,-+



WE LOVE

Keuze uit:
• Opstelling
• Pootkleur
•  Bekleding in diverse 

leer- en stofmogelijkheden 
en kleuren

3-zits Praia 
vanaf

€ 949,-

3

4

fauteuil Bastille 
vanaf 

€ 499,-

Kijk voor alle mogelijkheden van onze bankencollectie op www.hendersandhazel.nli

Gratis
*

hoofdsteun  
t.w.v. € 79,-+

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.nl

WE LOVE Sale!

1.  3-zits Hill met ottomane en longchair 

links of rechts in stof vanaf € 1599,- 

(afgebeeld in stof Orlando) • NU met 

GRATIS hoofdsteun t.w.v. € 109,-

2.  2-zits Novara in stof vanaf € 749- 

(afgebeeld in stof Monta)  

• in leder vanaf € 1299,-

3.  fauteuil Bastille in stof vanaf € 499,-  

• in leder vanaf € 749,-

4.  3-zits Praia in stof vanaf € 949,-  

• in leder vanaf € 1799,- (afgebeeld 

in Cuba leder) • NU met GRATIS 

hoofdsteun t.w.v. € 79,-



Gratis schort Falster
De natuurlijke en authentieke meu-

bels uit de Falster collectie dan-

ken hun charme aan het gerookte 

hout. Het hout is onbewerkt en ruw 

waardoor de prachtige nerven van 

de boom zichtbaar zijn. Het hout 

verleent de meubels een exotische 

touch, terwijl de metalen accenten 

een vintage look creëren.

WE LOVE

1

2

3

 stoel Watch 
€ 129,-

€ 119,-

4

tv-dressoir 
190cm

€ 649,-

1.  tafel 220x100cm € 799,- • ook verkrijgbaar: 190x90cm en 160x90cm 

• uitschuifbare tafel 190/250x100cm € 1099,-

2.  stoel Watch in 8 kleuren Tatra 

leathertouch € 129,- € 119,-

3. bergkast 130cm € 1299,-

4. tv-dressoir 190cm € 649,- • ook verkrijgbaar: 130cm en 170cm

5.  stoel Maxim in stof Calabria met accenten in Moreno  

leatherlike € 139,- € 119,-

6.  stoel Liam in Tatra leathertouch € 199,- € 179,-

7.  dressoir 220cm € 1099,- • ook verkrijgbaar: 190cm

8.  2,5-zits Havanna met ottomane in stof  

vanaf € 1849,- (afgebeeld in stof Leopard)  

• in leder vanaf € 3598,- • meerprijs  

verstelbare zittingen € 50,-

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.nl

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Bij aankoop  
vanaf € 750,-
een exclusieve 
lederen  
Henders & Hazel  
BBQ schort  
t.w.v. € 129,- 
cadeau



6

7

i Kijk voor alle mogelijkheden van wooncollectie Falster op www.hendersandhazel.nl

5

stoel Maxim 
€ 139,-

€ 119,-

8

Keuze uit:
• Opstelling
•  Vaste of verstelbare 

zitting (meerprijs € 50,-)
• Zithoogte
•  Bekleding in diverse 

leer- en stofmogelijkheden 
en kleuren

dressoir 
220cm

€ 1099,-

hoekbank Havanna 
vanaf

€ 1849,-

WE LOVE Sale!

“Gun je wensen 
alle ruimte”

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

stoel Liam 
€ 199,-

€ 179,-

snel leverbaar



Bekijk onze folder ook in de 
app Alle Folders!

WE LOVE

selected by 

Gratis woon- 
en inspiratie-
magazine? 

Vraag ‘m aan op hendersandhazel.nl

1

2

3

45

Gratis 
schort

Bij aankoop vanaf € 750,-
een exclusieve lederen 

Henders & Hazel BBQ schort 
t.w.v. € 129,- cadeau

eetkamertafel Farmer 
180x100cm € 1099,-

€ 999,-

bartafel Farmero 
140x100cm € 899,-

€ 799,-

Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.hendersandhazel.nl
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1.  bartafel Farmero 140x100cm met bovenblad van beton € 899,- € 799,- 

• in diverse maten verkrijgbaar  

2.  barstoel Maxim in stof Calabria met accenten in Tatra leathertouch € 169,-  

• verkrijgbaar in 4 kleuren

3.  eetkamertafel Farmer 180x100cm met bovenblad van beton gecombineerd 

met eikenhout € 1099,- € 999,- • in diverse maten verkrijgbaar

4. stoel Jacky in stof vanaf € 259,- (afgebeeld in Tatra leathertouch en stof Orlando) 

5. stoel Jake in leder vanaf € 349,- (afgebeeld in Cuba leder)

Voordeel waar 

je bl ij van wordt!

snel leverbaar

snel leverbaar

paul
Lubbers logo


