
Heel veel
voordeel 
waar je 
blij van 
wordt!

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 € 699 | in leder vanaf € 1399 € 1249 (afgebeeld in stof Secillia) 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 standaard poten
designpoot en pocketvering optioneel tegen meerprijs

pocketvering optioneel

designpoot optioneel

2-zits Zembla
in stof vanaf 

€ 799

€ 699

Geniet nu van heel veel voordeel!



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.

Vitrine 200cm 
€ 1449

€ 1399

Fauteuil Northon 
in stof vanaf

€ 499

Dressoir 240cm 
€ 1349

€ 1299

Stoel Elza 
met zwarte 

metalen poot 
vanaf € 159

€ 139

2,5-zits Praia 
in stof vanaf

€ 899

snel leverbaar

snel leverbaar

Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.nl

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



 
2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 | in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar 
keuze uit 3 kleuren poten | STOEL ELZA zwarte metalen poot vanaf € 159 € 139 | verkrijgbaar in 5 kleuren, optioneel met houten frame, meerprijs € 10 
VITRINE METALO, hoogte 200cm € 1449 € 1399 | FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 (afgebeeld in stof Gibson) | in leder vanaf € 699 | kies uit  
vele stof- en ledersoorten en kies uit 3 kleuren houten frame | DRESSOIR METALO met ledverlichting 240cm € 1349 € 1299 | ook verkrijgbaar: 210cm en 
180cm | TAFEL METALOX met metalen V-poot en houten inleg 170x100cm € 849 € 799 | ook verkrijgbaar: 200x100cm, 230x100cm en 250x100cm 
UITSCHUIFBARE TAFEL METALOX 190/240x100cm € 1399 € 1319 | ook verkrijgbaar: 160/210x100cm | TAFEL METALOX rond 130cm € 949 € 899 
keuze uit 3 verschillende onderstellen en optioneel tafelblad met natuurlijke boomvorm, meerprijs € 50

Heel veel
voordeel 
waar je 
blij van 
wordt!

Tafel Metalox met 
metalen V-poot 
en houten inleg 

170x100cm
€ 849

€ 799

snel leverbaar

Geniet nu van heel veel voordeel!

Metalox
Keuze uit:
• 3 verschillende onderstellen

•  Optioneel een tafelblad met een 
natuurlijke boomvorm (meerprijs € 50)

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

X-poot 
metaal



STOEL LOET in stof Kibo € 149 |  STOEL LOET in Corsica leder € 199Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.nl

Stoel Loet 
in stof Kibo 

€ 149

€ 129

STOEL LOET in stof Kibo € 149 € 129 | STOEL LOET in Corsica leder € 199 € 179

snel leverbaar



STOEL KYLE in Tatra leathertouch charcoal gecombineerd 
met stof Miami € 149 € 119

Stoel Watch 
in Tatra leather-

touch € 139

€ 109

Barstoel Julien 
in Corsica 
microleder

€ 189

snel leverbaar

OP = OP

STOEL WATCH in Tatra leathertouch € 139 € 109

Geniet nu van heel veel voordeel!

90˚90˚

OP = OP

Stoel Kyle in Tatra 
leathertouch 

charcoal 
gecombineerd 
met stof Miami 

€ 149

€ 119
Stoel Julien 

in Corsica 
microleder 

€ 179 snel leverbaar

snel leverbaar

Stoel Maxim 
in stof Calabria 
met accenten 

in Moreno 
leatherlike € 149

€ 129

Barstoel 
Maxim met 
accenten  
in Tatra 
leathertouch 
€ 179 

€ 159

snel leverbaar

snel leverbaar

STOEL MAXIM in stof Calabria met accenten in Moreno 
leatherlike € 149 € 129 | BARSTOEL MAXIM met accenten  
in Tatra leathertouch € 179 € 159

STOEL JULIEN in Corsica microleder € 179 
BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189

STOEL VALERIE in stof Kibo € 119 € 99

Stoel Valerie 
in stof € 119

€ 99
snel leverbaar

snel leverbaar



Heel veel
voordeel 
waar je 
blij van 
wordt!

Een bank 
perfect op maat 

De bank Hill voegt zich helemaal naar jouw wensen. 
Uit de vele elementen, die je onderling makkelijk 

kunt combineren, stel je zelf je ideale bank samen: of 
dat nu een tweezits- is of een XXL hoekopstelling. 

Zo past hij zich perfect aan elke ruimte aan.

Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.nl



Grote bank
voor een klein prijsje!

3-ZITS HILL met ottomane en longchair links of rechts in stof vanaf € 1699 € 1499 
(afgebeeld in stof Toba) | in diverse opstellingen, stoffen en kleuren verkrijgbaar
universele losse armleuning in stof vanaf € 59

Hoekopstelling 
Hill in stof vanaf

€ 1699

€ 1499
Geniet nu van heel veel voordeel!



Heel veel
voordeel 
waar je 
blij van 
wordt!

Stoel Gabino in 
stof Calabria met 

Tatra leathertouch 
€ 129

€ 99

Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.nl

TAFEL 220x100cm € 1099 € 1049 | 240x100cm € 1199 € 1149 | 190x100cm € 999 € 949 | UITSCHUIFBARE TAFEL 160/210x100cm € 1199 € 1149 
190/250x100cm € 1299 € 1249 | STOEL GABINO in stof Calabria met Tatra leathertouch € 129 € 99 | DRESSOIR 210cm € 1099 € 1049 | ook leverbaar in 190cm 
en 240cm | SALONTAFEL 120x60cm € 449 | 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 | BOEKENKAST 190cm € 549 | LOWBOARD 210cm € 849 € 799 | 2-ZITS 
NOVARA in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Monta) | in leder vanaf € 1399

Tafel Box 
220x100cm

€ 1099

€ 1049



Box
Eigentijds en verfijnd is zeker van 
toepassing op de Box-collectie. 
Je hebt de keuze uit twee kleuren 
tramwood: naturel of vintage grey 
en de fronten zijn van gelakt mdf. 
Deuren en lades zijn greeploos. Zo 
wordt het strakke design nergens 
onderbroken en de eenvoudige 
elegantie van de meubels nog eens 
extra benadrukt.

Geniet nu van heel veel voordeel!

Salontafel Box 
120x60cm

€ 449

Boekenkast 
Box 190cm

€ 549

2-zits Novara 
in stof vanaf

€ 799

Dressoir Box 
210cm € 1099

€ 1049

Lowboard Box 
210cm € 849

€ 799

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

Fauteuil Carola 
met hoge 

rugleuning 
in stof vanaf 

€ 699



2-ZITS PALIO met ottomane en longchair in stof 
vanaf € 1947 € 1749 (afgebeeld in stof Kibo)

Kom van de bank af en  
profiteer nu!

Hoekopstelling 
Palio in stof vanaf 

€ 1947

€ 1749
Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.nl

3-ZITS HAVANNA met ottomane en verstelbare zittingen 
in stof vanaf  € 2099 € 1899 (afgebeeld in stof Leopard) 
in leder vanaf € 3998 € 3758

2-ZITS MARGAUX in stof vanaf € 1199 
(afgebeeld in stof Touch) | in diverse 
opstellingen, stoffen en kleuren verkrijgbaar

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

Bank Margaux
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Vele stofsoorten en kleuren

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

Hoekopstelling 
Havanna met 
verstelbare 

zittingen in stof 
vanaf € 2099

€ 1899



Heel veel
voordeel 
waar je 
blij van 
wordt!

Geniet nu van heel veel voordeel!

Hoekopstelling 
Braga in stof 
vanaf € 2247

€ 1997

HOEKOPSTELLING BRAGA, bestaande uit: 1-zits met armleuning  
links of rechts, 1-zits XL zonder armleuningen en ottomane, in stof vanaf  
€ 2247 € 1997 | in Corsica microleder vanaf € 3047 € 2797 (afgebeeld  
in Corsica microleder)

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



Tafel Quebec 
150x130cm

€ 749
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Heel veel
voordeel 
waar je 
blij van 
wordt!

Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!

Dressoir Pedro 
180cm € 999

€ 899

Stoel Brody 
in stof vanaf € 159

€ 149

Geniet nu van heel veel voordeel!

STOEL BRODY in stof vanaf € 159 € 149 | TAFEL 210x100cm € 999 € 899 
ook verkrijgbaar in 180x100cm en 240x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL 
190/240x100cm € 1299 € 1149 | DRESSOIR 180cm € 999 € 899 | ook leverbaar in 
210cm en 240cm | FAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 499 | in leder vanaf € 629 
(afgebeeld in stof Savannah en Cuba leder) | kies uit vele stof- of ledersoorten en kies rvs 
poten of een metalen spinpoot in rvs-kleur | FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 399 
(afgebeeld in stof Soul) | in leder vanaf € 499

Fauteuil Roskilde 
in stof vanaf

€ 499

Tafel Pedro 
210x100cm 

€ 999

€ 899

Fauteuil Angelica 
in stof vanaf

€ 399

paul
Lubbers logo


