
TAFEL PRATO INTRODUCTIEPRIJS 210x100cm € 1099,- € 999,- 
ook verkrijgbaar in: 180x100cm en 240x100cm 

UITSCHUIFBARE TAFEL INTRODUCTIEPRIJS 180/240x100cm € 1299,- € 1199,- 
STOEL VALERIE in stof Kibo € 119,- € 99,- | verkrijgbaar in 3 kleuren

Wooncollectie Prato
(zie pagina 2-3)

Nieuw!

snel leverbaar

Tafel Prato
INTRODUCTIEPRIJS

€ 1099

€ 999

Best Buy

Spelen met 
materialen

Set van 3 insects, 
hoogte 12cm

€ 49,99
Hanglamp 
Raymond 

ø 35cm

€ 99

Vraag ‘m aan op
hendersandhazel.nl

Gratis! 
236 pagina’s 
wooninspiratie

Stoel Valerie 
in stof Kibo € 119

€ 99

Best Buy



Stoer design
warme uitstraling

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799,- (afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 1399,- | SALONTAFEL, set van 2 € 349,- | LOWBOARD 
met ledverlichting INTRODUCTIEPRIJS 170cm € 699,- € 649,- | ook verkrijgbaar in: 140cm | DRESSOIR INTRODUCTIEPRIJS 240cm 
€ 1199,- € 1099,- | ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm | HIGHBOARD INTRODUCTIEPRIJS 120cm breed € 1299,- € 1199,- | BERGKAST 
met ledverlichting INTRODUCTIEPRIJS 100cm breed € 1199,- € 1099,-| FAUTEUIL CAROLA met hoge rugleuning in stof vanaf € 699,- 
(afgebeeld in Corsica Microleder) | in leder vanaf € 949,- | met lage rugleuning in stof vanaf € 649,- | in leder vanaf € 899,-| keuze 
uit rvs kleur of zwart metalen onderstel | POEF in stof vanaf € 329,- | in leder vanaf € 429,- | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99,- | in leder 
vanaf € 169,-

Dressoir Prato
INTRODUCTIEPRIJS

240cm € 1199

€ 1099

Best Buy

Lowboard Prato
INTRODUCTIEPRIJS

170cm € 699

€ 649

Best Buy2-zits Zembla
in stof vanaf

€ 799

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  3 standaardpoten
• Optioneel designpoot (meerprijs € 100)
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Zembla



Prato
Wie zich wil onderdompelen in een 
smaakvol en industrieel interieur, 
zal op slag verliefd zijn op de Prato 
collectie. Stuk voor stuk biedt deze 
collectie meubels die zich kenmerken 
door een strak lijnenspel en een 
stoer design. De metalen poten en 
greeploze deuren maken van Prato een 
opvallend moderne collectie en het 
fraaie eikenhout zorgt dan weer voor 
een warme uitstraling. Wedden dat je 
meteen overstag gaat?

Bergkast Prato
INTRODUCTIEPRIJS

€ 1199

€ 1099

Best Buy

Higboard Prato
INTRODUCTIEPRIJS

€ 1299

€ 1199

Best Buy

Fauteuil Carola 
in stof vanaf

€ 699
Diverse kussens
vanaf

€ 22,99

Schilderij 
Green Print 
74x104cm

€ 99

Deco Botanical
70x70cm

€ 99

NIEUW! 
in de 

collectie



kies de opstelling

1 2 3 4 5 6

kies de armleuning

27/34cm
(dit type arm beïnvloedt 

de zitbreedte)

26cm 20cm 21cm
(tegen meerprijs)

28cm 29cm
(tegen meerprijs)

vast met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

kies de rugleuning

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

kies de relaxfunctie

(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)

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

* Hoekopstelling Napels, bestaande uit: 
longchair, 2-zits zonder armen en ottomane 
in stof vanaf € 2497,- | in leder vanaf € 3897,- 
hoofdsteun in stof vanaf € 99,- | in leder 
vanaf € 189,- (afgebeeld in stof Fantasy en stof 
Kibo). ** Meerprijs armleuning 6 € 75,-

Napels, 
de bank die je zelf 
kunt ontwerpen

Zitten is iets heel persoonlijks. Geen mens is immers hetzelfde. 
Je weet zelf wat je mooi vindt en waar je lekker in zit. Het moet 
natuurlijk ook bij jouw gezinssamenstelling en levensstijl passen. 
Om aan al deze wensen en eisen tegemoet te komen, heeft 
Henders & Hazel model Napels ontwikkeld. In 10 stappen bepaal 
jij helemaal zelf hoe jouw bank eruit komt te zien.

Hoekbank* Napels 
in stof vanaf

€ 2497 **

Best Buy



hout
koloniaal

zwart 
poedercoat

geborsteld 
metaal

kies de poot

46cm
bij poothoogte 

13cm

48cm
bij poothoogte 

15cm

kies de zithoogte

supreme foam
(standaard)

pocketvering
(tegen meerprijs)

kies het zitcomfort

opbergbox
(tegen meerprijs)

USB-connector
(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk i.c.m. 

elektrische relaxfunctie)

meer dan 300  
stof  mogelijk heden  
en kleuren

meer dan 
40 leder kleuren  
en -kwaliteiten

kies de bekleding

(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij poothoogte 13cm)

kies de loungefunctie kies de extra opties 

Zitten 
zoals jij 

wilt

NU tijdelijk 
GRATIS 

pocketvering 
bij aankoop van 
hoekopstelling 

Napels 

Best Buy

Hoekopstelling* 
Napels

in stof vanaf

€ 2497**

incl. GRATIS 
pocketvering 
t.w.v. € 280

Best Buy



Met de Vitoria wooncollectie creëer je 
een eigentijdse vintage sfeer. Centraal 
staat het contrast tussen het warme 
hout en koele metaalprofielen. De balans 
tussen ruwe en fijne materialen geeft 
de meubelen een retro look met een 
hedendaagse twist. Plaats je de vintage 
uitstraling graag extra in de spotlight? 
Enkele kasten uit de collectie zijn voorzien 
van sfeervolle ledverlichting. 

Vitoria

Tafellamp Oryan 
hoogte 32cm

€ 69
Highboard Vitoria 

135x140cm 

€ 1299

Stoel Loet 
in stof Kibo € 149

€ 129

Best Buy



Fauteuil Northon 
in stof vanaf

€ 499

Natuurlijke
rust

Dressoir Vitoria 
240cm

€ 1399

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Vaste of verstelbare zitting (meerprijs € 100,-)
• 2 zithoogtes
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Havanna

nieuw jasje
Romantiek in een

EETKAMERTAFEL 200x100cm € 1099,- | ook verkrijgbaar in: 170x100cm, 230x100cm en 250x100cm | STOEL LOET in stof Kibo € 149,- € 129,- | STOEL 
LOET in Corsica leder € 199,- € 179,- | HIGHBOARD 135x140cm € 1299,- | FAUTEUIL NORTHON  | in stof vanaf € 499,- | in leder vanaf € 699,- 
(afgebeeld in stof Gibson) | DRESSOIR 240cm € 1399,- | ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm | 2,5-ZITS HAVANNA met ottomane in stof vanaf 
€ 1899,- (afgebeeld in stof Toba) | in leder vanaf € 3798,- | NU tijdelijk GRATIS VERSTELBARE ZITTING t.w.v. € 100,- bij aankoop van Havanna 
SALONTAFEL 60x110cm € 499,-

NU tijdelijk 
GRATIS 

verstelbare zitting 
t.w.v. € 100 bij aankoop 

van bank Havanna 

Best Buy



Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Verschillende armleuningen
• Houten of rvs-poten
• Zitdiepte van 53 of 56cm
• Zithoogte van 44 of 46cm
• Soft of medium zitcomfort
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Grenada

Alle vrijheid voor je 
In je 

eigen 
wereld

NU tijdelijk 
GRATIS 

hoofdsteun bij 
aankoop van hoek-
opstelling Grenada 

Best Buy



 HOEKOPSTELLING GRENADA, bestaande uit een longchair, 2-zits zonder armen, ronde hoek en 2-zits 
arm rechts in stof vanaf € 3096,- (afgebeeld in stof Forli) | in leder vanaf € 4796,- | NU tijdelijk GRATIS 
HOOFDSTEUN bij aankoop van hoekopstelling Grenada | FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499,- 
in leder vanaf € 699,- (afgebeeld in Cuba leder)| kies uit vele stof- en ledersoorten en kleuren, kies uit 
3  houten frames | HOEKOPSTELLING BRAGA, bestaande uit: 1-zits met armleuning links of rechts, 1-zits 
XL zonder armleuningen en ottomane, in stof vanaf € 2247,- | in Corsica microleder vanaf € 3047,- 
(afgebeeld in Corsica microleder) | 3-ZITS VECCHIO met ottomane in stof vanaf € 1999,- | in leder vanaf 
€ 3898,- (afgebeeld stof Toba) | keuze uit zeer veel opstellingen en mogelijkheden | NU tijdelijk GRATIS 
VERSTELBARE ZITTING t.w.v. € 100,- bij aankoop van bank Vecchio

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

Bank Braga

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Poten in rvs of zwart metaal 
•  Vaste of verstelbare zittingen (meerprijs € 100)
•  Vele stofsoorten en kleuren

Bank Vecchioeigen stijl
Alle vrijheid voor je 

Hoekopstelling Braga in 
Corsica microleder vanaf

€ 3047

NU tijdelijk 
GRATIS 

verstelbare zitting 
t.w.v. € 100 bij aankoop 

van bank Vecchio 

Best Buy



STOEL BRODY INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf € 159,- € 149,- | TAFEL INTRODUCTIEPRIJS 210x100cm 
€ 999,- € 899,- | ook verkrijgbaar in 180x100cm en 240x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL INTRODUCTIE-
PRIJS 190/240x100cm € 1299,- € 1149,- | LOWBOARD INTRODUCTIEPRIJS 180cm breed € 799,- € 699,-
ook verkrijgbaar in 150cm | FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 399,- (afgebeeld in stof Soul) | in 
leder vanaf € 449,- | DRESSETTE INTRODUCTIEPRIJS 170cm breed € 1299,- € 1149,- | HOEKOPSTEL-
LING NOVARA bestaande uit een 2,5-zits armleuning links, hoekelement en 2-zits armleuning rechts in 
stof vanaf € 1997,- (afgebeeld in stof Toba) | in leder vanaf € 3547,- | in diverse opstellingen, stoffen, 
leder soorten en kleuren verkrijgbaar | pocketvering tegen meerprijs | SALONTAFEL 90x80cm € 349,-

Pure 
materialen 

en natuurlijke 
kleuren

Een interieur
waarin je jezelf herkent

Lowboard Pedro
INTRODUCTIEPRIJS

€ 799

€ 699

Best Buy

Tafel Pedro
INTRODUCTIEPRIJS

210x100cm € 999

€ 899

Best Buy

Stoel Brody
INTRODUCTIEPRIJS

in stof vanaf € 159

€ 149

Best Buy

Fauteuil Angelica 
in stof vanaf

€ 399



Pedro
Je houdt van een minimalistisch design 
en een strakke look, maar met een 
warme touch? Dan is de Pedro collectie 
ongetwijfeld jouw smaak! Want hier ligt 
de nadruk op “puur natuur” door het 
gebruik van het lichte hout. De zwarte 
accenten, subtiele handgrepen en 
slanke poten maken van deze collectie 
een moderne en natuurlijke parel in 
meubelland. Kiezen voor Pedro is kiezen 
voor eenvoud en juist dat maakt van 
deze collectie alwéér een voltreffer!

Dressette Pedro
INTRODUCTIEPRIJS

€ 1299

€ 1149

Best Buy

Hoekopstelling 
Novara in stof vanaf 

€ 1997

Diverse kussens
vanaf

€ 19,99
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Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!

Gratis! 236 pagina’s woon inspiratie!  
Vraag ‘m aan op hendersandhazel.nl

TAFEL MASTERS, verkrijgbaar in diverse kleuren, maten en uitvoeringen 
vanaf € 649,- | UITSCHUIFTAFEL vanaf € 1249,- | ARMSTOEL CLARISSA 
op wielen in stof vanaf € 239,- | ARMSTOEL CLYDE in leder vanaf € 359,- 
(afgebeeld in stof Monta, stof Rosswel en Tatra leathertouch) | ARMSTOEL 
JACKY in stof vanaf € 269,- | ARMSTOEL JAKE in leder vanaf € 359,-

Keuze uit:
•  Voor- en achterkant  

optioneel in een ander  
materiaal en kleur

• Optionele rvs handgreep
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Jacky/Jake
Keuze uit:
•  Voor- en achterkant optioneel  

in een ander materiaal en kleur

•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Clarissa/Clyde

Armstoel Jacky 
in stof vanaf 

€ 269

Armstoel 
Clarissa 
in stof vanaf 

€ 239

Maak
het

persoonlijk

paul
Lubbers logo


