
Wooncollectie Jardin
(zie pagina 2-3)

Nieuw!

Comfort 
waar je van 
droomt

Set van 2 
bijzettafels 
Ramona

€ 149

Vaas Amelia 
hoogte 30,5cm

€ 29,99

TAFEL JARDINO INTRODUCTIEPRIJS 200x100cm € 1099 € 999 
ook verkrijgbaar in: 170x100cm en 230x105cm | STOEL JOHN in 
stof € 229 (afgebeeld in stof Secilia)

Vraag gratis 
ons NIEUWE 
wooninspiratie-
magazine aan op 
hendersandhazel.nl

Tafel Jardino
INTRODUCTIEPRIJS
200x100cm € 1099

€ 999

Best Buy
Stoel John
in stof

€ 229



Strakke lijnen,
warme uitstraling

Lowboard Jardin
INTRODUCTIEPRIJS

210cm € 799

€ 729

Best Buy

Dressoir Jardin
INTRODUCTIEPRIJS

230cm € 1099

€ 999

Best Buy
2,5-ZITS SANTIAGO met ottomane in stof vanaf € 2198 € 1998 (afgebeeld in stof Toba) | in leder 
vanaf € 3898 € 3498 | BUFFETKAST JARDIN INTRODUCTIEPRIJS hoogte 200cm € 1399 € 1249  
SALONTAFEL 100x60cm € 399 | LOWBOARD JARDIN INTRODUCTIEPRIJS 210cm € 799 € 729 
ook verkrijgbaar in: 140cm en 170cm | DRESSOIR INTRODUCTIEPRIJS 230cm € 1099 € 999 | ook 
verkrijgbaar in: 160cm en 190cm | VITRINE INTRODUCTIEPRIJS hoogte 200cm € 1299 € 1199 | RONDE 
TAFEL JARDINO INTRODUCTIEPRIJS Ø130cm € 999 € 899 | STOEL ARMIN in stof vanaf € 149 
(afgebeeld in stof Secilia) | FAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 499 (afgebeeld in leder Cuba) | in leder 
vanaf € 629

2,5-zits Santiago 
met ottomane in 
stof vanaf € 2198

€ 1998

Best Buy

Buffetkast Jardin
INTRODUCTIEPRIJS

€ 1399

€ 1249

Best Buy



Jardin/Jardino

Wat zijn we weer trots op de jongste 
telg uit onze landelijke familie. Volledig 
terecht overigens, want deze nieuwe 
collectie combineert moeiteloos een 
strak landelijk design met een warme 
huiselijke sfeer. Liefhebbers van 
een country-style interieur vinden 
in deze collectie ongetwijfeld hun 
gading. Kasten met kwalitatief MDF 
in antraciet of wit in combinatie met 
eikenhout en een eetkamertafel 
met een opvallende metalen poot 
en robuust eikenhouten blad zijn 
de eyecatchers van dit programma. 
Welkom Jardin/Jardino! 

Stoel Armin
in stof vanaf

€ 149

Vitrine Jardin
hoogte 200cm 

€ 1299

€ 1199

Fauteuil Roskilde
in stof vanaf

€ 499

Bijzettafel Noa
30x57cm

€ 99

Vaas Ava 
hoogte 23cm

€ 19,99

NIEUW! 
in de 

collectie

Ronde eetkamer-
tafel Jardino
130cm € 999

€ 899

Best Buy



Stoel Julien 
in Corsica 

microleder 

€ 179

Barstoel Julien 
in Corsica 
microleder 

€ 189

90˚90˚

BARTAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 (afgebeeld 160x90cm) 
UITSCHUIFBARE BARTAFEL € 1399 | BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189

RONDE TAFEL METALOX 130cm € 949 € 899 | verkrijgbaar 
in diverse maten vanaf € 849  | STOEL JULIEN in Corsica 
microleder € 179

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

net even anders
Een barstoel...

Bartafel Metalox
vanaf

€ 849

Best Buy

Ronde tafel Metalox 
130cm € 949

€ 899

Best Buy



BARSTOEL MALENE in stof vanaf 
€ 209 | BARSTOEL MALVINO 
in leder vanaf € 259 | TAFEL 
MAESTRO verkrijgbaar in diverse 
maten vanaf € 1199 (afgebeeld 
210x105mm) | STOEL MALENE in 
stof vanaf € 199 | STOEL MALVINO 
in leder vanaf € 289

Keuze uit:
• Stoel of barstoel
• 6 verschillende onderstellen
• 6 kleuren houten poten
•  Optionele handgreep
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Malene/Malvino

Stoel Malene 
vanaf

€ 199

Stoel Malene 
met zwart tube 
frame vanaf

€ 199

Tafel Maestro
vanaf

€ 1199

Maestro
•  kies uit 3 tinten wild eikenhout
•  kies een tafelblad in hout of gewaxt beton

•  kies de tafelpoot

naturel betonbrown plumb

hout metaal

Voor elk 
interieur een 
eigen stoel of 

barstoel



kies de opstelling

 HOEKOPSTELLING GRENADA bestaande uit een longchair, 2-zits  
zonder armen, ronde hoek en 2-zits arm rechts in stof vanaf € 3096
in leder vanaf € 4796 | hoofdsteun in stof vanaf € 119 | in leder vanaf € 149
FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 | in leder vanaf € 699 (afgebeeld 
in Cuba leder) | kies uit vele stof- en ledersoorten en kleuren en kies uit 
3 houten frames

Jij bepaalt 
hoe jouw 

ideale bank 
eruitziet!

Hoekopstelling 
Grenada in stof vanaf

€ 3096
NU tijdelijk met 

GRATIS hoofdsteun 
t.w.v. € 119!

Best Buy



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:



HOEKOPSTELLING 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
FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 399 (afgebeeld in stof Soul) | in leder vanaf € 449 | LOWBOARD 180cm breed € 699 | ook verkrijgbaar in 150cm   
BERGKAST 120cm breed € 1299 | DRESSOIR 180cm breed € 999 € 899 | ook verkrijgbaar in 210cm en 240cm | STOEL BRODY in stof vanaf € 159 
TAFEL 210x100cm € 999 € 899 | ook verkrijgbaar in 180x100cm en 240x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1149 € 1049

waarin je jezelf herkent

Lowboard Pedro
180cm

€ 699

Fauteuil Angelica 
in stof vanaf

€ 399

Een interieur

Hoekopstelling 
Novara in stof vanaf

€ 1997

Best Buy

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

Bank Novara



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!

Pure 
materialen 

en natuurlijke 
kleuren

Dressoir Pedro
 180cm € 999

€ 899

Stoel Brody
in stof vanaf

€ 159

Best Buy

Tafel Pedro 
210x100cm € 999

€ 899

Best Buy



HOEKOPSTELLING BALTIMORE, bestaande uit een 3-zits arm rechts, hoekelement en ottomane in stof vanaf € 1897 (afgebeeld in stof 
Fantasy) | in leder vanaf € 2997 | optioneel verkrijgbaar met pocketvering, meerprijs € 100 | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten 
en kleuren verkrijgbaar | 2,5-ZITS PRAIA met longchair in stof vanaf € 1598 | in leder vanaf € 1898 (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse 
opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren poten | pocketvering tegen meerprijs | 2-ZITS VECCHIO in stof 
vanaf € 999 (afgebeeld in stof Calabria) | in leder vanaf € 1899 | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar

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

Bank Praia

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 4 verschillende poten
• Pocketvering optioneel
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Baltimore

Alle vrijheid
voor je eigen stijl

Hoekopstelling 
Baltimore in stof vanaf

€ 1897
NU tijdelijk met 

GRATIS pocketvering 
t.w.v. € 280!

Best Buy

2,5-zits Praia met 
longchair in stof vanaf

€ 1598
NU tijdelijk met 

GRATIS hoofdsteun 
t.w.v. € 79!

Best Buy



Ieder
zijn eigen

plek!

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

Bank Vecchio

2-zits Vecchio
in stof vanaf

€ 999

Best Buy

Niets  is zo ontspannend als een avond op de bank. 
Voor een fijn gesprek met een vriendin, een goed boek 
en een glaasje wijn of genietend van een spannende 
film. Stiekem neemt de bank een heel belangrijke plek 
in, in je huis én in je leven. Kies hem daarom met zorg.
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Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!

Vraag gratis ons NIEUWE wooninspiratie-
magazine aan op hendersandhazel.nl

NIEUW! in de 
collectie

Horizontaal of verticaal? 
Staand of toch liever 

hangend? Met de 
Vincent rekjes kun je 

alle kanten op. 

WANDSYSTEEM VINCENT, 
verkrijgbaar in diverse maten 
INTRODUCTIEPRIJS 
2 niches, 88 cm € 99 € 89
3 niches, 131 cm € 169 € 149
4 niches, 171 cm € 229 € 209
5 niches, 217 cm € 299 € 269

Mix &
 Match

Vincent is handig in de keuken, leuk in de woonkamer, 
misschien zelfs fijn als nachtkastje in de 
slaapkamer. Welk rek kies jij? 

Super handig zijn de losse houten 
planken en metalen achterwanden. 
Die kan je naar jouw smaak en wens 
(ver)plaatsen.

Wandsysteem 
Vincent

€ 99

€ 89
€ 169

€ 149
€ 229

€ 209
€ 299

€ 269

paul
Lubbers logo


