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€ 199
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Vraag ons  
GRATIS magazine 
vol wooninspiratie aan 
op hendersandhazel.nl

NIEUW!
Wooncollectie Montpellier

(zie pagina 2-3)

TAFEL MONTPELLIER INTRODUCTIEPRIJS 190x100cm € 799 € 699 | 160x90cm van € 699 € 629 
220x100cm € 899 € 799 | 250x100cm € 999 € 899 | UITSCHUIFTAFEL 190/250x100cm € 1199 € 1099 

STOEL DONNA in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof Rocky en stof Savannah met stof Rocky) | in leder  
vanaf € 279 | ook verkrijgbaar als armstoel | BERGKAST MONTPELLIER breedte 110cm € 1399

Met liefde 
voor je huis

Tafel Montpellier 
190x100cm € 799

€ 699

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS



2-ZITS PATRAS in stof vanaf € 899 | in leder vanaf € 1499 (afgebeeld in stof Savannah) | NU TIJDELIJK met GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 
BOEKENKAST hoogte 200cm € 599 | SALONTAFEL 60x100cm, niervormig € 299 | LOWBOARD met ledverlichting INTRODUCTIEPRIJS 200cm € 899 € 799
ook verkrijgbaar in: 140cm en 170cm | WANDTAFEL INTRODUCTIEPRIJS breedte 120cm € 399 € 359 | ARMSTOEL DONNA in stof vanaf € 249 
in leder vanaf € 329 (afgebeeld in stof Rocky) | DRESSOIR met ledverlichting INTRODUCTIEPRIJS 240cm € 1299 € 1199 | ook verkrijgbaar in: 180cm
en 210cm (210cm uitgevoerd met of zonder schuifdeur) | BIJZETTAFEL hoogte 45cm, met marmeren blad € 129 | HIGHBOARD met ledverlichting 
INTRODUCTIEPRIJS breedte 125cm € 1199 € 1099

Meubels met
karakter

Lowboard  
200cm € 899

€ 799

Wandtafel   
€ 399

€ 359

Bank Patras
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Optioneel: manueel verstelbare zitting  

of pocketvering (tegen meerprijs)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

met schuifdeur

2-zits Patras 
in stof vanaf

€ 899

Best Buy

NU TIJDELIJK met 
GRATIS pocketvering 

t.w.v. € 100

INTRODUCTIEPRIJS

INTRODUCTIEPRIJS



Modern of industrieel, waarom kiezen? De 
combinatie van modern design, strakke lijnen 

en stoere industriële details is nou juist wat 
het woonprogramma Montpellier zo bijzonder 

maakt. De meubels zijn uitgevoerd in eikenfineer 
met carbonkleur, witte MDF fronten en strakke 

metalen accenten. De greeploze deuren en 
laden en de vele praktische details maken de 

eigentijdse vormgeving helemaal compleet.

Montpellier

NIEUW! 
in de 

collectie

Bijzettafel 
hoogte 45cm

€ 129

Dressoir
240cm € 1299

€ 1199

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS

Highboard  
€ 1199

€ 1099

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS



3-ZITS BALTIMORE in stof vanaf € 999 | in leder vanaf € 1599 (afgebeeld in Cuba leder)  
NU TIJDELIJK met GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | FAUTEUIL CAROLA met lage 
rugleuning in stof vanaf € 649 (afgebeeld in stof Fantasy) | in leder vanaf € 899   
ook verkrijgbaar met hoge rugleuning | keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel 
SALONTAFEL met draaibaar bovenblad € 549 | BOEKENKAST € 649 | LOWBOARD met 
ledverlichting 180cm € 749 | ook verkrijgbaar in: 150cm | BERGKAST hoogte 210cm € 1399  
DRESSOIR 210cm € 1199 | ook verkrijgbaar in: 180cm en 240cm | STOEL JULIEN in 
Corsica Microleder € 179 | BARSTOEL JULIEN in Corsica Microleder € 189 | verkrijgbaar 
in antraciet, groen of cognac en ook verkrijgbaar als armstoel en bankje | TAFEL 180x100cm 
vanaf € 849 | ook verkrijgbaar in: 240x110cm, 210x100cm en 150x130cm | keuze tussen 
houten of metalen poot, meerprijs metalen poten € 100 

is een keuze
Stijl

Opvallende  
designs, 
stijlvol 
uitgevoerd

Bank Baltimore
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 4 verschillende poten
• Pocketvering optioneel (tegen meerprijs)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Lowboard 180cm

€ 749

snel leverbaar

snel leverbaar

3-zits Baltimore  
in stof vanaf

€ 999

Best Buy

NU TIJDELIJK met 
GRATIS pocketvering 

t.w.v. € 100



90˚90˚

Jij sluit liever geen compromis, maar combineert gewoon het 
beste uit twee werelden in je eigen, karaktervolle interieur. Het 
warme kikarhout van het woonprogramma Quebec is afgewerkt 
met pittige zwartmetalen accenten en staat garant voor een 
stijl die tegelijk naturel en eigentijds is. Zo steek je de vintage 
stijl in een chic nieuw jasje.

Quebec

is een keuze

Tafel 
180x100cm vanaf

€ 849

Best Buy

snel leverbaar

Stoel Julien 
in Corsica 

microleder 

€ 179

Barstoel Julien 
in Corsica 
microleder 

€ 189

snel leverbaar

Dressoir 210cm

€ 1199

snel leverbaar



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 in stof vanaf

€ 2547

Best Buy

NU TIJDELIJK GRATIS 
2 opbergboxen  

t.w.v. € 300*



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 

Napels, 
de bank die bij 
iedereen past

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: 
longchair, 2,5-zits zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2547 (afgebeeld in stof Lady) 

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



Strakke lijnen,
warme uitstraling

TAFEL JARDINO 200x100cm € 1099 | ook verkrijgbaar in: 170x100cm en als ronde tafel
STOEL JOHN in stof Secilia € 229 | LOWBOARD met ledverlichting, 170cm € 699 
ook verkrijgbaar in: 140cm en 210cm | BIJZETTAFEL 60x50cm € 199 | VITRINE met 
ledverlichting, hoogte 200cm € 1299 | DRESSOIR 230cm € 1099 | ook verkrijgbaar in: 
160cm en 190cm | 2,5-ZITS SANTIAGO met ottomane in stof vanaf € 2198 (afgebeeld in 
stof Toba) | in leder vanaf € 3898 | NU TIJDELIJK met GRATIS pocketvering t.w.v. € 200  
BUFFETKAST hoogte 200cm € 1399 | SALONTAFEL 100x60cm € 399 

Stoel John
in stof Secilia

€ 229

Best Buy

Opvallende  
designs, 
stijlvol 
uitgevoerd

Lowboard 
170cm

€ 699

Best Buy



Buffetkast

€ 1399

JARDIN/JARDINO

Dressoir 230cm

€ 1099

Vitrine

€ 1299

Het woonprogramma Jardin staat voor tijdloze 
romantiek. Uitgevoerd in eikenfineer met naar keuze 

witte of grijze mdf fronten passen deze meubels prima in 
een landelijke woonstijl. Tegelijk is de vormgeving modern 

en zijn alle artikelen uitgerust met een soft-closing 
systeem voor laden en deuren en ledverlichting.

Bank Santiago
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 2 verschillende poten
•  Optioneel: manuele schuifzitting  

of pocketvering (tegen meerprijs)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

2,5-zits Santiago 
met ottomane  
in stof vanaf

€ 2198

Best Buy

NU TIJDELIJK met 
GRATIS pocketvering 

t.w.v. € 200



Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Poten in rvs of zwart metaal
• Optioneel met pocketvering (tegen meerprijs)
•  Diverse stof- en ledersoorten

Bank Novara
Ieder

zijn eigen
plek!

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

Bank Praia

2-zits Novara  
in stof vanaf 

€ 799

2,5-zits Praia
in stof vanaf

€ 899

Best Buy

NU TIJDELIJK met 
GRATIS pocketvering 

t.w.v. € 100



Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 2 soorten poten: designpoot tegen meerprijs
•  Optioneel met pocketvering en/of manueel 

verstelbare zitting (tegen meerprijs)
•  Diverse stof- en ledersoorten

Bank Amaro

2-ZITS NOVARA in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Monta) | in leder vanaf € 1399
2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 (afgebeeld in stof Kibo) | in leder vanaf € 1799 | NU TIJDELIJK met 
GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | 2-ZITS AMARO in stof vanaf € 999 | in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in 
Laredo leder) | NU TIJDELIJK met GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | 2,5-ZITS HAVANNA met ottomane in 
stof vanaf € 1899 | in leder vanaf € 3798 (afgebeeld in Corsica microleder)

designpoot optioneel

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

Alle vrijheid
voor je eigen stijl

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.

2,5-zits Havanna 
met ottomane 
in stof vanaf

€ 1899

2-zits Amaro
in stof vanaf

€ 999

Best Buy

NU TIJDELIJK met 
GRATIS pocketvering 

t.w.v. € 100



Bekijk onze folder ook in 
de app Alle Folders!

Vraag ons GRATIS magazine vol 
wooninspiratie aan op hendersandhazel.nl
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Jouw 
eigen stijl 
en comfort
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FAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 499 (afgebeeld in stof Savannah en Cuba leder) 
in leder vanaf € 629 | FAUTEUIL ARCHI INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf € 799 € 699 
(afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 1049 € 949 | POEF in stof vanaf € 329 € 299 | in 
leder vanaf € 449 € 399 | FAUTEUIL CAROLA met lage rug in stof vanaf € 649 (afgebeeld in 
stof Fantasy) | in leder vanaf € 899 | ook verkrijgbaar met hoge rug | FAUTEUIL RAVENNA  
in stof Kibo met zwart frame € 299

Fauteuil Ravenna
in stof Kibo

€ 299

Fauteuil Roskilde
in stof vanaf

€ 499

Fauteuil Carola 
in stof vanaf

€ 649

Best Buy

Fauteuil Archi 
in stof vanaf € 799

€ 699

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS

paul
Lubbers logo


