Nú

fauteuil
Angelica

CADEAU*
t.w.v. € 399

Best Buy

Hoekopstelling Peru
in stof vanaf
2,5-ZITS PERU met longchair in stof vanaf € 1898 (afgebeeld in stof Monta) | in leder
vanaf € 3698 | kies uit diverse opstellingen | SALONTAFEL VITORIA 60x110cm € 499
VITRINE VITORIA, hoogte 200cm € 1399

Nú fauteuil
Angelica

t.w.v.

€ 399

CADEAU

*

* Bij besteding van € 1750 of meer: gratis fauteuil Angelica
t.w.v. € 399. Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

€ 1898

Bijzettafel Charles
set van 2

€ 179

STOER EN BEHAAGLIJK
Best Buy

Eetkamertafel
Vitoria 200x100cm

€ 1099

Nú fauteuil
Angelica

CADEAU*
t.w.v.

€ 399

Lowboard 200cm

€ 899

* Bij besteding van € 1750 of meer: gratis fauteuil Angelica
t.w.v. € 399. Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

EETKAMERTAFEL 200x100cm € 1099 | ook verkrijgbaar in: 170x100cm, 230x100cm en 250x100cm | STOEL ARMIN in stof Secilia € 149 | ook verkrijgbaar als
armstoel | DRESSOIR 210cm € 1199 | ook verkrijgbaar in: 180cm en 240cm | LOWBOARD met ledverlichting 200cm € 899 | ook verkrijgbaar in: 140cm en 170cm
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 | BIJZETTAFEL breedte 100cm € 249 | VITRINE 200cm € 1399

Wandsysteem
Vincent vanaf

€ 99

Fauteuil Carola met
hoge rugleuning
in stof vanaf

€ 699

WANDSYSTEEM VINCENT 2 niches 88cm € 99
ook verkrijgbaar: 3 niches 131cm € 169 | 4 niches
171cm € 229 | 5 niches 217cm € 299

Vitoria
Design en functionaliteit gaan
bij de Vitoria collectie hand in
hand. In alle meubels vind je dan
ook maximale opbergruimte,
deuren en lades zijn voorzien
van een soft-closingsysteem en
niches en vitrines zijn verlicht
door middel van duurzame
ledverlichting.

Bijzettafel

€ 249

Opbergruimte heb
je nooit
genoeg

Vitrine

€ 1399

Strakke lijnen,

warme uitstraling
Buffetkast

Best Buy

+
fauteuil
Angelica

€ 1399

2,5-zits Santiago
met ottomane
in stof vanaf

CADEAU

*

€ 2198

NIEUW!
in de
collectie
Stoel Armin
in stof Secilia
vanaf

€ 149

Dressoir

€ 1099
Ronde
eetkamertafel
130cm

€ 999

2,5-ZITS SANTIAGO met ottomane in stof vanaf € 2198 (afgebeeld in stof Toba)
in leder vanaf € 3898 | BUFFETKAST hoogte 200cm € 1399 | SALONTAFEL
100x60cm € 399 | RONDE TAFEL Ø130cm € 999 | STOEL ARMIN in stof
Secilia € 149 | DRESSOIR 230cm € 1099 | ook verkrijgbaar in: 160cm en 190cm
HIGHBOARD hoogte 140cm € 1199 | TAFEL 200x100cm € 1099 ook verkrijgbaar in:
170x100cm en 230x105cm | STOEL JOHN in stof Secilia € 229

JARDIN/JARDINO
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.

Highboard

€ 1199

Nú fauteuil Angelica

CADEAU*
t.w.v.

€ 399
* Bij besteding van € 1750 of
meer: gratis fauteuil Angelica
t.w.v. € 399. Kies zelf je stof
en kleur uit groep 1.

Best Buy
Stoel John
in stof Secilia

€ 229

Nú

fauteuil
Angelica

Stralend
middelpunt

CADEAU*

Opbergen
Waar laat je die warme
plaid in de zomer?
Of het beddengoed
van de slaapbank?
Gewoon in de bank
zelf! Een aantal van
onze banken heeft
een superhandige
opbergfunctie.

Slapen
Sommige van onze
banken tover je in een
handomdraai om in
een comfortabel eenof tweepersoonsbed.
Zo kunnen je vrienden
na een gezellig
avondje altijd blijven
slapen.

Relaxen
Voor de ultieme ontspanning voeg je een
of meer comfort-opties
toe aan je bank. Denk
aan pocketvering, een
verstelbare hoofdsteun,
een extra brede armleuning
of een zitting met relaxfunctie. De keuze is reuze!

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair, 2-zits zonder armen en ottomane
in stof vanaf € 2497 (afgebeeld in stof Lana) | in leder vanaf € 3897 | HOOFDSTEUN in
stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 189 | meerprijs armleuning 6 € 75 | keuze uit zeer veel
opstellingen en mogelijkheden

t.w.v. € 399

+
fauteuil
Angelica

CADEAU*
Hoekopstelling
Napels in stof vanaf

€ 2497

ROBUUST

en sfeervol tegelijk

Best Buy
Stoel Milva
in stof vanaf

€ 199

Stel zelf je eigen tafel samen:
Kies de houtkleur

brown

naturel

plumb

Kies het bovenblad

brown

naturel

plumb

Kies de tafelpoot

beton

hout

metaal

Kies de maat
105x77x180cm
105x77x210cm
105x77x240cm
110x77x130cm
130x77x150cm
130x77x130cm
150x77x150cm

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

2,5-zits Praia met
longchair in stof vanaf

€ 1598

Vitrine Maitre
200cm

€ 1699

maitre/maestro
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.

Salontafel
vanaf

€ 599

Laat ruwe
materialen
in hun
waarde

draaibaar
bovenblad

Nú fauteuil Angelica

CADEAU*
t.w.v.

€ 399
* Bij besteding van € 1750 of
meer: gratis fauteuil Angelica
t.w.v. € 399. Kies zelf je stof
en kleur uit groep 1.

TAFEL 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 € 199 (afgebeeld in stof Calabria) | STOEL
MILAN in leder vanaf € 269 (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, meerprijs € 10 | 2,5-ZITS
PRAIA met longchair in stof vanaf € 1598 | in leder vanaf € 2898
(afgebeeld in Cuba leder) | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten
en kleuren verkrijgbaar | kies uit 3 kleuren poten | pocketvering tegen
meerprijs | VITRINE 200cm vanaf € 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 | SALONTAFEL
90x70cm vanaf € 599

Best Buy

Dressoir Maitre
240cm vanaf

€ 1599

Nú

fauteuil
Angelica

CADEAU*
t.w.v. € 399

Bank Novara

Best Buy
2-zits Novara
in stof vanaf

Keuze uit:

• Diverse opstellingen
• 4 verschillende poten
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
• Vele stof- en ledersoorten en kleuren

€ 799

2-ZITS NOVARA in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Monta)
in leder vanaf € 1399

3-zits Zembla
in stof vanaf

€ 899
Bank Zembla
Keuze uit:

• Diverse opstellingen
• 4 verschillende poten
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
• Vele stof- en ledersoorten en kleuren

3-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 899 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 1599

Bank Havanna
Keuze uit:

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

2,5-zits Havanna
met ottomane
in stof vanaf

€ 1899

+
fauteuil
Angelica

CADEAU*

2,5-ZITS HAVANNA met ottomane in stof vanaf € 1899
(afgebeeld in stof Leopard) | in leder vanaf € 3798

Bank Greymouth
Keuze uit:

• Diverse opstellingen
• Poot in rvs-look, rvs of zwart metaal
• Opties elektrisch relaxsysteem,
USB-connector of pocketvering
• Vele stof- en ledersoorten en kleuren

3-zits Greymouth
met ottomane in
stof vanaf
3-ZITS GREYMOUTH met ottomane in stof vanaf € 2199 | in leder vanaf € 3649

€ 2199

+
fauteuil
Angelica

CADEAU*

•k
 ies uit 3 verschillende
onderstellen

X-poot
metaal

V-poot
metaal

Bartafel
vanaf

€ 849

V-poot metaal
met houtinleg

•k
 ies optioneel een
tafelblad met een
natuurlijke boomvorm
Meerprijs € 50

Ronde tafel
130cm

€ 849

BARTAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 (afgebeeld 160x90cm)
UITSCHUIFBARE BARTAFEL € 1399 | BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189
RONDE TAFEL METALOX 130cm € 949 verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849
STOEL JULIEN in Corsica microleder € 179

Nú fauteuil
Angelica

t.w.v.

€ 399

CADEAU

*

* Bij besteding van € 1750 of meer: gratis fauteuil
Angelica t.w.v. € 399 Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Vraag GRATIS ons wooninspiratiemagazine aan op hendersandhazel.nl

Bekijk onze folder ook in
de app Alle Folders!
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Metalox

