Sale
Bijzonder & betaalbaar

Sale

Hoekopstelling
Trinidad in
microleder Taurus
€ 2599

€ 2299
microleder

HOEKOPSTELLING TRINIDAD
bestaande uit: 3-zits met ottomane in stof
vanaf € 2199 € 1999 (afgebeeld in microleder Taurus)
SALONTAFEL CITY 120x60cm € 399

Sale
Dressoir Avalon
200cm € 999

€ 899

Sale
Bergkast Avalon
€ 1199

€ 1079
DRESSOIR met ledverlichting, breedte 200cm € 999 € 899 | 230cm € 1099 € 999
zonder ledverlichting 127cm € 599 € 539 | 170cm € 899 € 799

Avalon

Driftwood/Natural
Het woonprogamma Avalon uit Primo Laminato
is onderhoudsvriendelijk en oogt tegelijkertijd
heel stijlvol. De prachtige kleurschakeringen
maken van Driftwood een opvallende verschijning.
Natural is warm en natuurlijk tegelijk en de lichte
kleur geeft het strakke, moderne design van de
meubels een vriendelijke uitstraling.

Boekenkast
Avalon

€ 949

BERGKAST met ledverlichting, hoogte 195cm € 1199 € 1079

Sale

Fauteuil Northon
in stof vanaf € 549

€ 499

BIJZETTAFEL hoogte 46cm € 109
hoogte 39cm € 129 | ook verkrijgbaar
in kleuren antraciet en roest

FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 549 € 499
(afgebeeld in stof Maison) | in leder vanaf € 799 € 729
BOEKENKAST hoogte 195cm € 949

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

Sale

2,5-zits Zembla
in stof vanaf € 899

€ 799

2,5-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 899 € 799 (afgebeeld in stof Ponti)
in leder vanaf € 1599 € 1399 | verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stof- en ledersoorten | SALONTAFEL 110x60cm € 379

Lowboard
Avalon 150cm

LOWBOARD met ledverlichting,
breedte 150cm € 649 | 180cm € 749

€ 649

Sale
Bijzonder & betaalbaar

Sale
Stoel Lucy/Lucas
€ 159

€ 139

TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 699 | zoals afgebeeld 190/250x98cm met 4 poten € 1199
STOEL LUCY in stof Maison € 159 € 139 | STOEL LUCAS in stof Secilia € 159 € 139

Sale
Bijzonder & betaalbaar

Sale
Stoel Michiel/
Mischa € 179

€ 159
TAFEL zoals afgebeeld "vals rond" 130x110cm met centrale X-poot € 809
STOEL MICHIEL in stof Pala € 179 € 159 | STOEL MISCHA in stof
Karese € 179 € 159 | ARMSTOEL MICHIEL in stof Pala € 219 € 199

vals rond

SNEL

leverbaar

Sale
Barstoel Lucy/
Lucas € 169

€ 149

Avalox Dining
Een bartafel neemt minder plek in beslag dan
een klassieke eettafel en is daarom perfect voor
de keuken of in een kleinere eetkamer. Maak er
een blikvanger van door een opvallende X-poot te
kiezen. De tafels van Avalox zijn verkrijgbaar in
2 kleuren: Driftwood of Natural.

Sale
Armstoel Lucy
€ 199

€ 179

BARTAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 749 | zoals afgebeeld
"vals rond" 130x110cm met centrale X-poot € 859 | BARSTOEL LUCY in
stof Maison € 169 € 149 | BARSTOEL LUCAS in stof Secilia € 169 € 149

Stoel of
barstoel?

kies het frame van je stoel

4-poots

4-poots met
kruisverbinding

swingframe
rond

swingframe
vierkant

STOEL MISCHA in stof Karese € 179 € 159 | STOEL MICHIEL in stof Pala € 179 € 159
ARMSTOEL MISCHA in stof Karese € 219 € 199 | ARMSTOEL MICHIEL in stof
Pala € 219 € 199 | STOEL LUCY in stof Maison € 159 € 139 | STOEL LUCAS in stof
Secilia € 159 € 139 | ARMSTOEL LUCY in stof Maison € 199 € 179 | ARMSTOEL
LUCAS in stof Secilia € 199 € 179

Sale
Barstoel Michiel
€ 189

€ 169

kies het frame van je barstoel

4-poots

swingframe
rond

swingframe
vierkant

BARSTOEL MISCHA in stof Karese € 189 € 169 | BARSTOEL MICHIEL
in stof Pala € 189 € 169 | BARSTOEL LUCY in stof Maison € 169 € 149
BARSTOEL LUCAS in stof Secilia € 169 € 149

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

kies de opstelling

kies de armleuning

1

2

27/34cm
(dit type arm beïnvloedt
de zitbreedte)

3
26cm

4
20cm

5

21cm
(tegen meerprijs)

kies de poot

hout koloniaal

zwart metaal

29cm
(tegen meerprijs)

kies de zithoogte

rvs-look metaal

47cm
bij poothoogte 13cm

kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

6
28cm

49cm
bij poothoogte 15cm

kies de rugleuning

Pocket Comfort
Pocket Comfort+
(tegen meerprijs)
(tegen meerprijs)
+1 cm zithoogte extra +1 cm zithoogte extra

vast

met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

kies de relaxfunctie

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

kies de loungefunctie

kies de extra opties

(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij 2,5-zits en poothoogte 13cm)

opbergbox
(tegen meerprijs)

USB-connector
accu voor alle
(tegen meerprijs)
elektrische elementen
(alleen mogelijk i.c.m.
(tegen meerprijs)
elektrische relaxfunctie)

kies de bekleding
meer dan 300
stofmogelijkheden
en kleuren

meer dan
40 lederkleuren
en -kwaliteiten

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair, 2,5-zits
zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2897 (afgebeeld
in stofcombinatie Multifor met Pala) | in leder vanaf € 4597
HOOFDSTEUN in stof vanaf € 119 | in leder vanaf € 229
meerprijs armleuning 6 € 80 | verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stof- en ledersoorten

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

* NU tijdelijk GRATIS opbergbox t.w.v. € 160 bij aankoop van een
longchair of ottomane (in deze opstelling t.w.v. € 320)

Sale

Hoekopstelling
Napels in stof vanaf

€ 2897
NU tijdelijk
GRATIS

2 opbergboxen

t.w.v. € 320*

Sale
Bijzonder & betaalbaar

Sale
Stoel Brody
in microleder
Corsica € 219

€ 199

microleder

TAFEL METALUXE 210x110cm € 1299 | 240x110cm € 1399
STOEL BRODY in microleder Corsica € 219 € 199 | armleuning optioneel tegen meerprijs

Sale
Bijzonder & betaalbaar

Bijzonder & betaalbaar

WANDTAFEL breedte 110cm € 599
DRESSETTE breedte 140cm € 1149

Sale
Boekenkast City
€ 799

€ 699

Fauteuil Salerno
in stof vanaf

€ 799

BOEKENKAST hoogte 180cm € 799 € 699

City
City is een stoer woonprogramma met
meubels die zich onderscheiden door een
open karakter, fijne belijning en de grote
keuze aan tafels, kasten en dressoirs in
elk formaat. Of je nu royaal woont of wat
minder ruimte ter beschikking hebt, de
City-collectie past altijd! City is verkrijgbaar
in 2 kleurcombinaties: castle antraciet/
champagne gold en railway brown/zwart
FAUTEUIL SALERNO in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Karese)
in leder vanaf € 1099 | POEF SALERNO in stof vanaf € 349
(afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 479

Sale
Stoel Brody
€ 189

SNEL

leverbaar

€ 169
comfortabel zitten door
speciale gasveer

STOEL BRODY in stofcombinatie Savannah met Kibo € 189 € 169
armleuning optioneel tegen meerprijs

Sale
Lowboard City
180cm € 899

€ 799

LOWBOARD met ledverlichting, breedte 120cm € 699 € 629
150cm € 799 € 719 | 180cm € 899 € 799

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

Hoekopstelling Busan
in stof vanaf

€ 2349

HOEKOPSTELLING BUSAN bestaande uit: 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2349
(afgebeeld in stof Rocky) | in leder vanaf € 4099 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofen ledersoorten | elektrisch relaxsysteem en cross-stiksel optioneel tegen meerprijs

SNEL

leverbaar

Sale

2,5-zits Zembla
in stof vanaf € 899

€ 799 De bank als
middelpunt

2,5-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 899 € 799 (afgebeeld in stof Secilia)
in leder vanaf € 1599 € 1399 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten

Houd je van modern? Of is
jouw smaak meer klassiek? Bij
Henders & Hazel vind je alle
stijlen! Welke bank je ook kiest,
je bepaalt zelf hoe hij er precies
uit komt te zien. Wellicht is jouw
bank tijdens de Sale wel héél
aantrekkelijk geprijsd!

4-zits Marseille
in stof vanaf

€ 1599

4-ZITS MARSEILLE in stof vanaf € 1599 (afgebeeld in stof Karese) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren

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

Sale
Hoekopstelling
Galway in stof
vanaf € 1799

€ 1599

HOEKOPSTELLING GALWAY bestaande uit:
3-zits incl. longchairelement en ottomane in stof vanaf € 1799 € 1599
(afgebeeld in stof Ponti) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren

Sale
Bijzonder & betaalbaar

FAUTEUIL CLOUD in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Karese)

90˚

90˚

€ 219

Bartafel Metalox
vanaf

€ 999
Stoel Julien

€ 199
STOEL JULIEN in microleder Corsica € 199
BARSTOEL JULIEN in microleder Corsica € 219
ook verkrijgbaar als armstoel of eetkamerbank

Sale
Stoel Chris
€ 229

€ 199
standaard
uitgevoerd met
Pocket Comfort

STOEL CHRIS in stof Secilia € 229 € 199
in stofcombinatie Secilia met Vito € 229 € 199

BARTAFEL METALOX 130x90cm € 999 | 160x90cm € 1099
UITSCHUIFBARE BARTAFEL 140/190x90cm € 1599

Sale
Stoel Manou
€ 139

€ 119
RONDE TAFEL METALOX Ø 130cm € 1049 | Ø 150cm € 1149 | STOEL MANOU in stof Karese € 139 € 119
ARMSTOEL MANOU in stof Karese € 189 € 169 | ook verkrijgbaar als barstoel

Sale
Bijzonder & betaalbaar

Geldigheid aanbiedingen: bekijk onze officiële website. Niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave NL 01-2022.

Barstoel Julien

