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

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!

pocketvering optioneel

designpoot optioneel

2-zits Zembla
in stof vanaf 

€ 799

€ 699

snel leverbaar



Tafel Metalox met 
metalen V-poot incl. 
houtinleg 170x100cm 
€ 849

€ 799

Stoel Elza 
met zwarte 

metalen poot 
vanaf € 159

€ 139

snel leverbaar

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.

Fauteuil Carola 
met hoge rug
in stof vanaf 

€ 699

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

Vitrine 
hoogte 200cm

€ 1449

€ 1399

Dressoir 240cm 
€ 1349

€ 1299 snel leverbaar

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



FAUTEUIL CAROLA met lage rug in stof vanaf € 649 (afgebeeld in stof Fantasy) | in leder vanaf € 899 | met hoge rug in stof vanaf € 699 | in leder 
vanaf € 949 (afgebeeld in Corsica Microleder) | POEF in stof vanaf € 329 | in leder vanaf € 429 | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder  
vanaf € 169 | VITRINE hoogte 200cm € 1449 € 1399 | DRESSOIR met ledverlichting 240cm € 1349 € 1299 | ook verkrijgbaar: 210cm en 180cm | STOEL 
ELZA zwarte metalen poot vanaf € 159 € 139 | verkrijgbaar in 5 kleuren, optioneel met houten frame, meerprijs € 10 | 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 | 2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 | in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in Cuba leder) 
SALONTAFEL op wieltjes 120x60cm € 599 € 569 | BOEKENKAST hoogte 200cm € 799

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!

2,5-zits Praia 
in stof vanaf

€ 899

Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

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

Salontafel 
op wieltjes 
120x60cm

€ 599

€ 569



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

TAFEL METALOX rond 130cm € 949 € 899 | STOEL JULIEN in Corsica microleder € 179 | BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189

Tafel Metalox 
rond 130cm 

€ 949

€ 899

Barstoel Julien 
in Corsica 

microleder

€ 189

90˚90˚

snel leverbaar



STOEL LENA in stof Rocky € 99

Stoel Lena 
in stof Rocky

€ 99

Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

Stoel Maxim 
in stof Calabria 
met accenten 

in Moreno 
leatherlike € 149

€ 129

snel leverbaar

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

STOEL GABINO 
in stof Calabria met Tatra leathertouch € 129 € 99

snel leverbaar

STOEL ARMIN in stof Secilia € 149 € 129
ARMSTOEL ARMIN in stof Secilia € 179 € 159

Stoel Gabino in 
stof Calabria met 

Tatra leathertouch 
€ 129

€ 99

Stoel Armin 
in stof Secilia

€ 149

€ 129Barstoel 
Maxim met 
accenten  
in Tatra 
leathertouch 
€ 179 

€ 159



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

Napels, 
de bank met heel 
veel voordelen

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.

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!



Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

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)
+1 cm zithoogte 

extra

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 

Hoekopstelling 
Napels vanaf 

€ 2547
NU tijdelijk 

GRATIS 
2 opbergboxen 

t.w.v. € 300* 

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair, 2,5-zits zonder armen en 
ottomane in stof vanaf € 2547 (afgebeeld in stof Lana) | in leder vanaf € 3997  
HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 189 | meerprijs armleuning 6 € 75  
keuze uit zeer veel opstellingen en mogelijkheden

* NU tijdelijk GRATIS 2 opbergboxen in zowel longchair als ottomane t.w.v. € 300 
bij aankoop van een hoekopstelling Napels



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

TAFEL 180x100cm € 899 | ook verkrijgbaar: 210x100cm en 240x100cm | STOEL TYGO in stof Savannah € 179 € 159 | BANK TYGO , 160cm in stof  
Savannah € 499 € 449 | DRESSOIR 210cm € 1099 € 999 | ook verkrijgbaar: 150cm, 180cm en 240cm | FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 
(afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 699 | BUFFETKAST € 1799 € 1599 | 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 € 2697 (afgebeeld in  
Corsica microleder)

Stoel Tygo 
in stof Savannah

€ 179

€ 159

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!



Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

Fauteuil  Northon 
in stof vanaf

€ 499

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

Hoekopstelling 
Braga in stof 
vanaf € 2247

€ 1997Dressoir 210cm 
€ 1099

€ 999

Buffetkast 
€ 1799

€ 1599

Farmland
Landelijk is ook: ongepolijste meubels die 
tegen een stootje kunnen. Dat zie je terug 
in de Farmland-collectie: een vormgeving 
die tegelijk vriendelijk en stoer is, duurzaam 
eikenfineer in warm railway brown en elk 
meubel heeft mooie metalen accenten.



pocketvering optioneel

cross-stiksel optioneel

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

Bank Busan
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Standaard of design poot (meerprijs € 100)
•  Optioneel elektrisch relaxsysteem, 

pocketvering, usb-connector of cross-stiksel
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Kom uit die stoel en

profiteer nu!

verstelbare hoofdsteunen

2,5-zits Busan  
met ottomane  
in stof vanaf 

€ 2149

€ 1998
 HOEKOPSTELLING BUSAN bestaande uit 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2149 € 1998 (afgebeeld in stof Rocky) | in leder vanaf € 3699 € 3398 
kies uit diverse opstellingen, stof- en ledersoorten, standaard of design poot | optioneel verkrijgbaar met elektrisch relaxsysteem, pocketvering,  
usb-connector of cross-stiksel



2-zits Amaro
in stof vanaf 

€ 999

€ 899

3-ZITS HILL met ottomane en longchair 
links of rechts in stof vanaf € 1699 € 1499 (afgebeeld in stof Toba) 

UNIVERSELE LOSSE ARMLEUNING in stof vanaf € 59

Hoekopstelling 
Hill in stof vanaf 

€ 1699

€ 1499
Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

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

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

Hoekopstelling 
Havanna met 
verstelbare 

zittingen in stof 
vanaf € 2099

€ 1899

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

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!

2-ZITS AMARO in stof vanaf € 999 € 899 
(afgebeeld in stof Lady) | in leder vanaf
€ 1799 € 1599

Bank Amaro
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Standaard of design poot (meerprijs € 100)
•  Optioneel manueel verstelbare zitting of 

pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren



Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan!

Vincent
Vincent is handig in de badkamer of 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. 
Kortom, een echte alleskunner.

Fauteuil Archi
in stof vanaf

€ 799
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Horizontaal of verticaal? 
Staand of toch liever 
hangend? Met de Vincent 
rekjes kun je alle kanten op.

FAUTEUIL ARCHI in stof vanaf € 799 | in leder  
vanaf € 1049 (afgebeeld in stof Secilia) | POEF in stof  
vanaf € 329 | in leder vanaf € 449

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!

€ 99

€ 89

€ 169

€ 149

€ 229

€ 209

€ 299

€ 269

Badkamer

Woonkamer

Slaapkamer

WANDSYSTEEM VINCENT 2 niches, 88cm € 99 € 89 
3 niches, 131cm € 169 € 149 | 4 niches, 171cm € 229 € 209  
5 niches, 217cm € 299 € 269

paul
Lubbers logo


