
4-ZITS ALBI in stof vanaf € 1599 € 1399 (afgebeeld in stof Karese) 
 verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren | BIJZETTAFEL CITY metaal Ø50cm € 139 

BIJZETTAFEL CITY marmerlook Ø65cm € 179 | BIJZETTAFEL CITY triangel 80x85cm € 249 

Best Buy
4-zits Albi  
vanaf € 1599

€ 1399

Relax collection
nieuw bij Henders & Hazel 

Gratis
3D-kamerontwerp t.w.v. € 149 
(zie achterpagina)



Best Buy
Hoekopstelling 
Baltimore in stof 
vanaf € 1897

€ 1697

TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 999 | zoals afgebeeld ovaal 220x108cm met spinpoot € 1619 | STOEL EDEN in stof vanaf € 209 (afgebeeld in 
stofcombinatie Multifor met Karese) | in leder vanaf € 329 | ARMSTOEL EDEN in stof vanaf € 259 (afgebeeld in stof Pala) | in leder vanaf € 429 | optioneel 
verkrijgbaar met wielen, handgreep en pocketvering | BERGKAST met ledverlichting, breedte 100cm € 1699

Best Buy
Tafel Livada 
vanaf

€ 999

Gratis 3D- 
kamerontwerp

(zie achterpagina)

HOEKOPSTELLING BALTIMORE bestaande uit: 2-zits met arm links of  
rechts met hoek en kleine ottomane in stof vanaf € 1897 € 1697 (afgebeeld in stof Cleo)
in leder vanaf € 3197 € 2947 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten



L
iv

ad
a Bij het moderne woon-

programma Livada staat 
keuzevrijheid centraal.  

De meubels zijn beschikbaar 
in verschillende kleuren en 

door de vele opties van  
de tafelserie kun je wel 160 

verschillende combinaties 
maken. In het design worden 

strakke lijnen afgewisseld  met 
afgeronde hoeken voor een 

opvallend unieke en elegante 
look. Keuze uit vier kleuren 

wildeikenfineer, gelakt:

natural onyx choco
brown

railway
brown

Vraag ons gratis 
magazine vol wooninspiratie 
aan op hendersandhazel.nl HIGHBOARD met ledverlichting, breedte 115cm € 1399 

DRESSOIR met ledverlichting, 180cm € 1399 | 210cm € 1499 | 240cm € 1699

Best Buy
Dressoir Livada 
240cm

€ 1699

Highboard  
Livada

€ 1399



1  kies de opstelling

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element.  
Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

2  kies de poot 

4  kies de opties 

standaard

elektrisch 
relaxsysteem met 

usb-connector 
vanaf € 325

designpoot
vanaf € 75

elektrisch 
relaxsysteem 

zero gravity met 
usb-connector 

vanaf € 475

accu 
€ 160

contrastbies 
(leder enkel ton 

sur ton)

opbergbox in 
poef/hocker

€ 110

3  kies het zitcomfort

HR + Polyether
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf € 55 (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf € 85 (+ 1cm 
zithoogte extra) 

5  kies de bekleding
combinatiebekleding twee stoffen

of stof en leder mogelijk

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

HOEKOPSTELLING TYCAN bestaande uit: 2,5-zits met armleuning links of rechts en ottomane groot INTRODUCTIEPRIJS 
in stof vanaf € 2498 € 2248 | in leder vanaf € 3998 € 3688 (afgebeeld in leder Laredo) | verkrijgbaar in diverse 
opstellingen, stof- en ledersoorten

Niets zo ontspannend als een avondje op de bank. Lekker gamend met de kinderen  
of genietend van een spannende film. Stiekem neemt de bank een heel belangrijke 
plek in, in je huis en je leven. Kies hem daarom met zorg!

INTRODUCTIEPRIJS 
Hoekopstelling 

Tycan in stof  
vanaf € 2498

€ 2248



Altijd een 
ontwerp op maat

Best Buy
INTRODUCTIE-
PRIJS  
Hoekopstelling 
Tycan in stof 
vanaf € 4196

€ 3796

HOEKOPSTELLING TYCAN bestaande uit: 
longchair groot, 2,5-zits zonder armen, hoek groot en 
2,5-zits met armleuning links of rechts INTRODUCTIEPRIJS in stof 
vanaf € 4196 € 3796 (afgebeeld in stofcombinatie Nubucco met Karese) 
in leder vanaf € 6896 € 6366 | elektrische relaxfunctie optioneel tegen meerprijs | POEF GROOT TYCAN
in stof vanaf € 349 € 329 | in leder vanaf € 549 € 509 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten 
LAPTOPTAFEL MAZE 45x30cm € 119 | BIJZETTAFEL MAZE vanaf € 99 | verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen

manueel verstelbare 
hoofdsteunen



Quebec

HOEKOPSTELLING BARI bestaande uit: 3-zits met arm links of rechts en ottomane in stof vanaf € 2399 € 2149 (afgebeeld in stof Rocky)  
elektrische relaxfunctie optioneel tegen meerprijs | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren

DRESSOIR 180cm € 1299 | 210cm € 1399 | 240cm € 1499

Het woonprogramma 
Quebec is gemaakt van 
duurzaam kikarhout. 
Zwarte metalen accenten 
geven de collectie net dat 
beetje extra pit. Naturel, 
sfeervol en modern: met 
deze collectie kun je alle 
kanten op.

Best Buy
Dressoir 
Quebec 240cm 

€ 1499

Best Buy
Hoekopstelling 
Bari vanaf  
€ 2399

€ 2149



Roomdivider 
Quebec

€ 749

Best Buy
Tafel Quebec 
vanaf

€ 849

ROOMDIVIDER breedte 70cm € 749 | TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 | zoals afgebeeld 
210x100cm vanaf € 1049 | keuze uit houten of metalen poot (meerprijs metalen poot € 100) | STOEL 
JULIEN in microleder Corsica € 199 | BANK JULIEN € 699 | ook verkrijgbaar als armstoel en barstoel

Vraag ons gratis 
magazine vol wooninspiratie 
aan op hendersandhazel.nl



collection
Relax

NIEUW bij Henders & Hazel
Na een drukke dag wil je lekker 
ontspannen. Een Henders & Hazel 
relaxfauteuil biedt dan al het 
comfort dat je zoekt. Hij is gemaakt 
van pure, kwalitatief hoogwaardige 
materialen en zowel de maat 
als de uitvoering kun je volledig 
afstemmen op jouw persoonlijke 
voorkeur en smaak. Met een aantal 
fijne extra opties maak je het 
jezelf nóg makkelijker en creëer je 
werkelijk een droomfauteuil. 

RELAXFAUTEUIL OLYMPUS INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf € 999 € 899 | in leder vanaf € 1499 € 1399

Best Buy
INTRODUCTIE-
PRIJS  
Relaxfauteuil 
Olympus in stof 
vanaf € 999

€ 899



c l a s s

Relaxfauteuils Olympus en Hera 
zijn standaard manueel verstelbaar, 
gevuld met supreme foam en 
voorzien van een zwarte sterpoot. 
Zowel het materiaal als de kleur van 
de bekleding van de fauteuil kies je 
zelf, waarbij je de voor- en achterkant 
zelfs in twee verschillende 
materialen kunt kiezen.

RELAXFAUTEUIL HERA INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf € 999 € 899 | in leder vanaf € 1499 € 1399

Olympus Hera

Best Buy
INTRODUCTIE-
PRIJS  
Relaxfauteuil 
Hera in stof 
vanaf € 999

€ 899

in stof vanaf € 999 € 899
 in leder vanaf € 1499 € 1399

in stof vanaf € 999 € 899
 in leder vanaf € 1499 € 1399

designpoot zwart aluminium manueel verstelbare hoofdsteun ergonomische S-vorm 2-motorige elektrische verstelling

optioneel optioneel



RELAXFAUTEUIL APOLLO in stof vanaf € 1699 
in leder vanaf € 1999

ArtemisApolloPoseidon

Relaxfauteuils Poseidon, Apollo en 
Artemis hebben een comfortabele 
vulling van supreme foam en zijn 
voorzien van een zwarte sterpoot.  
Elke fauteuil uit deze klasse is 
verkrijgbaar in vier verschillende 
maten met een hoge of lage rug en 
zowel het materiaal als de kleur van de 
bekleding kies je zelf. Je kunt zelfs twee 
verschillende materialen kiezen voor 
op de voor- en achterkant! Daarnaast 
is relaxfauteuil Poseidon uitsluitend 
manueel verstelbaar, terwijl Apollo en 
Artemis standaard voorzien zijn van  
een 2-motorige elektrische verstelling.

c l a s s

collection
Relax

Best Buy
Relaxfauteuil 
Apollo  
in stof vanaf

€ 1699

in stof vanaf € 1399
 in leder vanaf € 1799

in stof vanaf € 1699
 in leder vanaf € 1999

in stof vanaf € 1699
 in leder vanaf € 1999

designpoot zwart aluminium

extra nekkussen

comfortabele armleuning met kussens

combinatie van materialen mogelijk

optioneel

optioneel



RELAXFAUTEUIL MINERVA in stof vanaf € 1999 | in leder vanaf € 2399

Relaxfauteuils Athene, Hestia en 
Minerva hebben standaard een 
elektrische verstelling en een manueel 
verstelbare hoofdsteun. De supreme 
foam vulling biedt optimaal zitcomfort. 
Deze royal class relaxfauteuils zijn 
verkrijgbaar in vier verschillende maten 
met een hoge of lage rug en zowel het 
materiaal als de kleur van de bekleding 
kun je zelf kiezen. Daarnaast heb je 
keuze uit diverse andere luxe opties.

c l a s s

MinervaHestiaAthene
in stof vanaf € 1899

 in leder vanaf € 2299
in stof vanaf € 1999

 in leder vanaf € 2399
in stof vanaf € 1999

 in leder vanaf € 2399

Best Buy
Relaxfauteuil 
Minerva  
in stof vanaf

€ 1999

designpoot zwart aluminium elektrisch verstelbare hoofdsteun accu 3-motorige elektrische verstelling
optioneel optioneel optioneel optioneel
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Meer weten?

 Ga naar hendersandhazel.nl en plan 
meteen jouw persoonlijke afspraak.

Eindelijk, je hebt de knoop doorgehakt en wilt je interieur opnieuw 
gaan inrichten. Je kiest een nieuwe bank of een compleet nieuwe 
eetkamer, maar dan slaat de twijfel toe. Zullen de nieuwe meubels 
wel mooi staan in mijn woonkamer? Wat als ze niet passen bij de 
kleur op mijn muur? Sluiten ze wel aan bij mijn bestaande inrichting?

Wij hebben deze prachtige tool ontwikkeld 
om een levensecht beeld te krijgen van wat 
er allemaal mogelijk is met jouw woonkamer. 
Vraag nu een persoonlijk 3D-interieuradvies 
aan bij jouw Henders & Hazel winkel en ga 
naar huis met de woonkamer van je dromen! 

Jouw woonkamer. Onze meubels.  
Een geweldige combinatie.

Gratis 3D- 
kamerontwerpspraakspraakopop    

Wat je van ons kunt verwachten:
•  Een uitgebreid adviesgesprek om jouw wensen en alle 

mogelijkheden van jouw woonkamer in kaart te brengen
•  Een volledig uitgewerkt 3D-kamerontwerp met  

Henders & Hazel meubels in kleur
•  Meer inzicht in je inrichtingsmogelijkheden en de 

kleurtoepassingen voor je meubels
• Een kopie om mee naar huis te nemen
• Een uitgewerkte offerte 

Een volwaardig interieuradvies voor je woonkamer kost normaal € 149, 
maar nu ontvang je dit tijdelijk helemaal gratis.


