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B i j z o n d e r  i n  w o n e n

Vraag ‘m aan op hendersandhazel.nl

woon- en 
inspiratiegids?Gratis

Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!

Gratis woon- en inspiratiemagazine? 
Vraag ‘m aan op hendersandhazel.nl

B i j z o n d e r  i n  w o n e n

Wonen zoals 
jij dat wilt

BARTAFEL FARMERO met bovenblad van beton, 
in diverse maten verkrijgbaar, vanaf € 899,-
BARSTOEL MAXIM in stof Calabria met accenten 
in Tatra leathertouch € 169,-
BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189,-

2,5-ZITS SAVONA in stof vanaf € 1199,- | in leder vanaf € 2199,- 
meerprijs manuele schuifzitting € 150,- | in diverse opstellingen, 
stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar, zie pagina 2 
SALONTAFEL MAITRE met draaiend bovenblad vanaf € 599,- 
FAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 499,- 
in leder vanaf € 599,- (afgebeeld in Cuba leder)

2,5-zits Savona 
in stof vanaf

€ 1199

Best Buy

Barstoel Maxim 

€ 169
Best Buy

Vaas Pereira 
vanaf

€ 34,99

schuifzitting

* Bij aankoop vanaf € 1750 ontvang je een fauteuil Angelica t.w.v. € 349 in stofgroep 1  CADEAU!

GRATIS*

fauteuil 
Angelica 

t.w.v. € 349

Nu 
GRATIS* 
fauteuil!

t.w.v. € 349

*  Bij aankoop vanaf € 1750 ontvang je een fauteuil Angelica 
t.w.v. € 349 in stofgroep 1 cadeau! Deze actie is geldig van 
26-03 t/m 29-04-2018.

GRATIS*

fauteuil 
Angelica

t.w.v. € 349

Barstoel Julien

€ 189

draaibaar

paul
Lubbers logo



Hoekopstelling 
Savona in 
stof vanaf

€ 2899

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Standaardpoot in antraciet metaal 

of designpoot in zwart metaal
• Manueel of elektrisch verstelbare zitfunctie
• Optioneel usb-connector en pocketvering
•  Vele stofsoorten en kleuren

Bank Savona

naturel naturel metaalplumb plumb betonbrown brown hout

105x77x180cm
105x77x210cm
105x77x240cm
110x77x130cm
130x77x150cm
130x77x130cm
150x77x150cm

Kies het bovenblad Kies de tafelpoot Kies de maatKies de houtkleur 

meubels tot leven
Mooie materialen brengen

Tafellamp 
Chiara

79

Dressoir Maitre 
240cm vanaf

€ 1599

Best Buy snel leverbaar

Vloerlamp 
Chiara

€ 199

Stoel Milva 
in stof vanaf

€ 189

Vitrine 200cm

€ 1699

TAFEL MAESTRO in diverse maten vanaf € 1099,-
kies uit 3 kleuren hout, kies het bovenblad van beton 
of hout en kies uit een houten of metalen poot | STOEL 
MILVA in stof vanaf € 189,- (afgebeeld in stof Calabria) 
STOEL MILAN in leder vanaf € 259,- (afgebeeld in 
Cuba leder met stof Calabria) | kies uit 5 verschillende 
onderstellen, kies een kleur voor de voor- en achterkant 
en kies optioneel een handgreep à € 10,-
HOEKOPSTELLING SAVONA, bestaande uit: een 3-zits 
armleuning links, hoek en ottomane rechts in stof vanaf 
€ 2899,- | in leder vanaf € 4899,- (afgebeeld in Cuba 
leder) | VITRINE 200cm € 1699,- | DRESSOIR 240cm 
met bovenblad in hout € 1599,- | met bovenblad in 
beton € 1799,- | meerprijs led vloerverlichting € 89,- 
ook verkrijgbaar in: 190cm en 220cm kies uit 3 kleuren 
hout en kies een houten of metalen greep

Stel zelf je eigen tafel samen:

Laat ruwe 
materialen 

in hun 
waarde

Maitre /Maestro

Keuze uit:
• 3 tinten wild eikenhout

•  bovenblad in hout of 
gewaxt beton 

•  handgrepen in metaal of in hout

passieMet

gemaakt

Wild eiken, met de hand bewerkt metaal, gewaxt 
beton en een veelheid aan mogelijkheden om je 
meubels helemaal op maat te maken: Maitre/
Maestro is een wooncollectie die hoogwaardige 
materialen combineert met talrijke opties om je 
meubels te personaliseren, met als resultaat een 
uniek meubelstuk, tegelijk stoer en modern, met 
een eigen karakter.

Hanglamp 
Chiara

€ 299

snel leverbaar

GRATIS* 
fauteuil!

t.w.v. € 349



Wij maken de industriële stijl

betaalbaar

3-zits Praia 
in stof vanaf

€ 949

Best Buy

snel leverbaar

snel leverbaar

Metalox
•  kies uit 3 verschillende 

onderstellen

•  kies optioneel een 
tafelblad met een 
natuurlijke boomvorm 
 Meerprijs € 50,-

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

X-poot 
metaal

Metalo / Metalox
Wil je je huis inrichten met verschillende 
meubels maar wel in een uitgesproken 
persoonlijke stijl? De combinatie van 
eikenhout en zwart metaal geeft het 
woonprogramma Metalo/Metalox een ruwe 
en industriële look en vormt de perfecte 
basis voor een interieur met de industriële 
uitstraling die helemaal van nu is.

3-ZITS PRAIA in stof vanaf € 949,- | in leder vanaf € 1799,- (afgebeeld in Cuba leder) 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar keuze uit 3 kleuren 
poten | BIJZETTAFEL 60x60cm € 329,- | SALONTAFEL op wieltjes 120x60cm € 549,- 
BOEKENKAST, hoogte 200cm € 749,- | FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 449,- 
(afgebeeld in stof Gibson) | in leder vanaf € 649,- | kies uit vele stof- en ledersoorten en 
kies uit 3 kleuren houten frame | VITRINE met ledverlichting € 1399,- | TAFEL met metalen 
V-poot en houten inleg 170x100cm € 799,- | ook verkrijgbaar: 200x100cm, 230x100cm 
en 250x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1299,- | ook verkrijgbaar: 
160/210x100cm | keuze uit 3 verschillende onderstellen en optioneel tafelblad met 
natuurlijke boomvorm, meerprijs € 50,- | STOEL ELZA met zwarte poten € 149,- 
verkrijgbaar in 5 kleuren, optioneel met houten frame, meerprijs € 10,- 
DRESSOIR met ledverlichting 210cm € 1199,- | ook verkrijgbaar: 240cm en 180cm 

Vitrine 200cm

€ 1399

Stoel Elza 
vanaf

€ 149

Best Buy

Mix van 
ruwe 
materialen 

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 3 verschillende poten
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Praia

*  Bij aankoop vanaf € 1750 ontvang je een fauteuil Angelica t.w.v. € 349 in stofgroep 1 cadeau!  
Deze actie is geldig van 26-03 t/m 29-04-2018.

GRATIS*

fauteuil 
Angelica

t.w.v. € 349

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar



kies de opstelling

Grenada

Jij bepaalt 
hoe jouw 

ideale bank 
eruitziet!

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een 
ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

44 cm 46 cm

kies de zitdieptekies de armleuning

53 cm

56 cm

hout rvs

kies het materiaal van de poot

kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

kies de zithoogte kies het zitcomfort

soft - meerdere  
lagen koudschuim

medium - met 
Bonell veren

Dit zijn de hoogtes bij een zithoogte van 46cm

22/28x63/55 cm 22x63 cm23x63 cm 24x63 cm 18x63 cmbxh:

Comfort en zitpositie, de vorm van de armleuning, 
het materiaal van de poten en bekleding. Echt alles 
kun je zelf bepalen bij de Grenada.

 HOEKOPSTELLING GRENADA, bestaande uit een longchair, 2-zits  
zonder armen, ronde hoek en 2-zits arm rechts in stof  
vanaf € 2896,- (afgebeeld in stof Forli) | in leder vanaf € 4596,- 
hoofdsteun in stof vanaf € 109,- | in leder vanaf € 139,-

2,5-ZITS GRENADA met ottomane in stof vanaf € 1698,- 
in leder vanaf € 2998,- (afgebeeld in Cuba leder)

Ontspan
je maar!

Hoekopstelling 
Grenada 
in stof vanaf

€ 2896 GRATIS* 
fauteuil!

t.w.v. € 349



Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Poten in rvs of zwart metaal
•  Vele stofsoorten en kleuren

Bank Novara

Keuze uit:
• Diverse losse elementen
•  Zithoogte van 46 of 48cm
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Braga

1-ZITS BRAGA armleuning links of rechts in stof vanaf € 599,- | in leder vanaf € 799,- | 1-ZITS XL ZONDER ARMLEUNINGEN in stof vanaf € 549,- | in leder 
vanaf € 749,- | OTTOMANE in stof vanaf € 899,- | in leder vanaf € 1299,- (hoekbank is afgebeeld in Corsica leder) Braga bestaat uit losse elementen, waardoor je 
eindeloos met je opstelling kunt variëren |  2-ZITS NOVARA in stof vanaf € 749,- (afgebeeld in stof Monta) | in leder vanaf € 1299,- | 2,5-ZITS HAVANNA met 
ottomane in stof vanaf € 1849,- (afgebeeld in stof Leopard) | in leder vanaf € 3598,-

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Vaste of verstelbare zitting (meerprijs € 50,-)
• Zithoogte van 41 of 45cm
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Havanna

2-zits Novara 
in stof vanaf

€ 749

Best Buy

 2,5-zits Havanna 
met ottomane in 

stof vanaf

€ 1849

Best Buy

Hoekbank Braga 
vanaf

€ 2047

zitcomfort

Schuiven maar!
De bank Braga bestaat uit losse elementen. Zo kun je 
regelmatig de opstelling van je zithoek veranderen. 
En wil je nog meer variatie, kies dan voor elementen 

in verschillende kleuren!

Trendy

*  Bij aankoop vanaf € 1750 ontvang je een fauteuil Angelica 
t.w.v. € 349 in stofgroep 1 cadeau! Deze actie is geldig van 
26-03 t/m 29-04-2018.

GRATIS* 
fauteuil!

t.w.v. € 349

GRATIS* 
fauteuil!

t.w.v. € 349

GRATIS*

fauteuil 
Angelica

t.w.v. € 349



Modrava

naar ruimtelijkheid
Het verlangen 

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 | BIJZETTAFEL 60x60cm € 299,- | FAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 499,- | in leder vanaf € 599,- 
(afgebeeld in Cuba leder) | DRESSOIR met een keerbare lade 220cm € 1199,- | ook verkrijgbaar in: 180cm en 220cm | TAFEL MALAY in massief eiken 
met tafelrand in natuurlijke boomvorm 220x100cm € 949,- | ook verkrijgbaar in: 190x100cm en 160x90cm | STOEL MAXIM in stof Calabria met accenten in 
Moreno  lederlook € 139,- € 129,- verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties

Creëer 
je eigen 

stijl

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Je hebt een moderne smaak en 
houdt ook van een natuurlijke stijl? 
De combinatie gerookt eikenhout en 
antraciet lak geven meubels precies de 
eigentijdse en luchtige uitstraling die 
je zoekt voor een verfijnde inrichting.

Dressoir 220cm

€ 1199
Best Buy

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Koloniale of zilverkleurige poten
•  4 verschillende armleuningen
•  Vele stofsoorten en kleuren

Bank Palio

Hoekbank Palio
vanaf € 1797

€ 1599

Best Buy

Stoel Maxim
€ 139

€ 129

Best Buy

Vloerlamp Raymond 
165 cm hoog

€ 149

Hanglamp 
Ø 60 cm

€ 199

Tafellamp 
Ø 30 cm

€ 69

L AMPENSER IE GABY
hanglamp 100 cm €349
tafellamp Ø 30 cm €69

vloerlamp 163 cm hoog €229

Fauteuil Roskilde
vanaf

€ 499


