
2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 € 699 (afgebeeld in  
stof Secilia) | in leder vanaf € 1399 € 1249 | ROOMDIVIDER  
METALO hoogte 200cm € 799 € 749 | FAUTEUIL REGGIO  
in stof Karese € 299 | verkrijgbaar in koper, olijf en blauw

Verrassend veel
voordeel waar 
je blij van wordt!

Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

2-zits Zembla  
in stof vanaf  

€ 799

€ 699



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

Bank Gent
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Optioneel pocketvering
•  Vele stofsoorten en kleuren

NIEUW! 
in de  

collectie

Shirley
Onze nieuwe moderne Shirley-collectie verveelt 
nooit! De warme kleur van het fineer tramwood 
contrasteert prachtig met de wit gelakte mdf-
fronten van deuren en laden. Kasten en tafels 
kregen afgeronde hoeken voor extra pit, maar 
behouden wel hun strakke en stijlvolle design. 
Kortom, een programma met lef!

Fauteuil Samara 
in stof

€ 299

2-zits + 3-zits 
Gent in stof 

vanaf € 1498

€ 1348

Dressoir Shirley
240cm  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 1299

€ 1149

Boekenkast 
Shirley  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 699

€ 629



Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

Verrassend veel
voordeel waar 
je blij van wordt!

Vitrine Shirley
INTRODUCTIE-
PRIJS € 1399

€ 1249

Tafel Shirley 
180x100cm  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 799

€ 699

BOEKENKAST INTRODUCTIEPRIJS hoogte 186cm € 699 € 629 | FAUTEUIL SAMARA in stof Rocky € 299 | verkrijgbaar in lava, cognac en off black 
DRESSOIR INTRODUCTIEPRIJS met ledverlichting, 240cm € 1299 € 1149 | ook verkrijgbaar in 180cm en 210cm | 2-ZITS GENT in stof vanaf € 699 € 629 
(afgebeeld in stof Rocky) | 3-ZITS in stof vanaf € 799 € 719 | TAFEL INTRODUCTIEPRIJS 180x100cm € 799 € 699 | ook verkrijgbaar in: 210x100cm en 
240x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL INTRODUCTIEPRIJS 190/250x100cm € 1299 € 1169 | 160/220x100cm € 1199 € 1079 | STOEL BRODY in stof Kibo met 
stof Savannah € 159 | VITRINE INTRODUCTIEPRIJS met ledverlichting, hoogte 200cm € 1399 € 1249



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

TAFEL METALOX rond 130cm € 949 € 899 | STOEL JULIEN in Corsica Microleder € 179 | verkrijgbaar in antraciet, groen of cognac | ook verkrijgbaar als 
armstoel, barstoel en bankje

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!Tafel Metalox 

Ø 130cm 
€ 949

€ 899

Stoel Julien 
in Corsica 
microleder 

€ 179



Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

STOEL LENA in stof Rocky € 99

STOEL LEVI in Catania leder € 249 € 229

Stoel Lena 
in stof Rocky

€ 99

kies de poot

kies de kleur
Catania leder

gebogen rvs 
poten

gebogen 
zwarte poten

rechte rvs 
poten

rvs swingframe
vierkant

rvs design 
frame

Stoel Levi in  
Catania leder  

€ 249

€ 229

STOEL CHRIS in stof € 179 € 159 (afgebeeld in stofcombinatie Vito/Secilia)

Stoel Chris in  
stofcombinatie  

Vito/Secilia € 179

€ 159



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

kies de opstelling

rvs look
(standaard)

design-poot
zwart metaal
€ 50 per poot

kies de poot

Supreme Foam
(standaard)

pocket  
comfort 

vanaf € 50

pocket  
comfort+ 

vanaf € 75

kies het zitcomfort

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram  
een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.  
Elementen met 1 arm kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden.

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

Verrassend veel
voordeel waar 
je blij van wordt!



Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

1x elektrisch  
relaxsysteem voor 
2,5- en 3-zits met 
arm links of rechts 

€ 300

2x elektrisch 
relaxsysteem 
voor 2,5- en 
3-zits met  
2 armen 
€ 600

1x elektrisch 
relaxsysteem 
rechts of links 
voor 2,5- en 
3-zits met  

2 armen € 300

usb- 
connector 

€ 120

accu voor alle 
elektrische  
elementen  

€ 150

kies de opties

meer dan 300  
stof  mogelijk heden  
en kleuren

meer dan 
40 leder kleuren  
en -kwaliteiten

kies de bekleding

2,5-zits Bari  
met ottomane  
in stof vanaf  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 2099

€ 1899

Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

combinatiebekleding stof en leder mogelijk

HOEKOPSTELLING BARI INTRODUCTIEPRIJS bestaande 
uit: 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2099 € 1899 | in leder 

vanaf € 3549 € 3179 (afgebeeld in Cuba leder) | verkrijgbaar 
in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | elektrisch 

relaxsysteem optioneel tegen meerprijs



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

Highboard

€ 1299

Dressoir 240cm 
€ 1299

€ 1149
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.

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

Hoekopstelling 
Braga in stof 
vanaf € 2247

€ 1997

Fauteuil Tygo  
in stof vanaf  

€ 399

€ 359



Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!

FAUTEUIL TYGO in stof vanaf € 399 € 359 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 549 € 499 | HIGHBOARD € 1299 | HOEKOPSTELLING  
BRAGA , bestaande uit: 1-zits met armleuning links of rechts, 1-zits XL zonder armleuningen en ottomane, in stof vanaf € 2247 € 1997 | in leder  
vanaf € 4497 € 4027 (afgebeeld in Corsica microleder) | DRESSOIR 240cm € 1299 € 1149 | ook verkrijgbaar: 150cm, 180cm en 210cm | TAFEL  
180x100cm € 899 | ook verkrijgbaar: 210x100cm en 240x100cm | STOEL TYGO in stof Savannah € 179 € 159 | BANK TYGO , 160cm in stof  
Savannah € 499 € 449

Stoel Tygo 
in stof Savannah

€ 179

€ 159

Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?



3-ZITS CORDOBA INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf € 1099 € 999 (afgebeeld in stof Vito) 

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!

3-zits Cordoba
in stof vanaf  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 1099

€ 999

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



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

Bank Santiago
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  2 verschillende poten
• Optioneel manuele schuifzitting of pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

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

HOEKOPSTELLING SANTIAGO 
bestaande uit: 2,5-zits met ottomane in 
stof vanaf € 2198 € 1998 (afgebeeld in 
stof Toba) | in leder vanaf € 3898 € 3498 

2-zits Novara 
in stof vanaf

€ 799

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

HOEKOPSTELLING BALTIMORE bestaande uit:  
2,5-zits, hoekelement en ottomane in stof vanaf € 1797  

(afgebeeld in stof Fantasy) | in leder vanaf € 2897 

Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

Hoekopstelling 
Santiago in stof 

vanaf € 2198

€ 1998

Hoekopstelling  
Baltimore  

in stof vanaf

€ 1797



Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan!
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Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

kies de opstelling kies de armleuning

vast verstelbaar
kies de opties

2x manueel  
verstelbare zitting  

€ 150

pocket  
comfort 

vanaf € 50

pocket  
comfort+ 

vanaf € 75

mat zwart 
metaal

(standaard)

design-poot
mat zwart metaal

€ 50 per poot

kies de poot

meer dan 300  
stof  mogelijk heden  
en kleuren

meer dan 
40 leder kleuren  
en -kwaliteiten

kies de bekleding

2-ZITS LONDON in stof vanaf € 999 | in leder vanaf € 1699 (afgebeeld in Laredo leder)  
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten

FAUTEUIL RAVENNA in stof Kibo met zwart  
frame € 299

Fauteuil Ravenna 

€ 299

2-zits London 
in stof vanaf  

€ 999

+ GRATIS 
pocketvering 

t.w.v. € 100

Verrassend
veel
voordeel 
waar je blij 
van wordt!


