
- W
ooninspiratie 20

22 -

3D kamerontwerp
persoonlijk interieuradvies 

 relax collection 
zitten zoals jij het wilt 

Wooninspiratie 2022



2 Henders & Hazel

Maak van je huis een thuis: volledig volgens  
jouw smaak, jouw stijl en jouw levenswijze. 

Laat je inspireren door dit nieuwe magazine 

vol wooninspiratie met verschillende 

woonstijlen, een overzicht van onze actuele 

collectie, stylingtips én interieurideeën. 

Je bent natuurlijk ook altijd welkom in een 

van onze vele winkels voor persoonlijk advies 

en een 3D-kamerontwerp op maat. Want bij 

Henders & Hazel is onze belangrijkste missie 

dat jij je thuis voelt in jouw interieur.

Heel veel leesplezier!

Jacqueline Stevens
Concept Manager Henders & Hazel

hendersandhazel 

Henders & Hazel Nederland

hendersandhazel 
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industrieel 
Een interieur dat tegen een stootje kan. Ruwe 

materialen en een robuuste uitstraling. Leer, hout 

en metaal. Een eigentijdse inrichting waarin oud 

en nieuw perfect in balans zijn. Passend in een 

stadse loft, maar ook in een fijne gezinswoning. 

Maak kennis met de stoere, industriële 

woonprogramma’s van Henders & Hazel.
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city

Henders & Hazel

HET INDUSTRIËLE WOONPROGRAMMA 

CITY WORDT GEKENMERKT DOOR 

EEN FIJNE METALEN BELIJNING, 

GECOMBINEERD MET EIKENHOUT. 

DEZE COLLECTIE GEEFT JE ZONDER 

TWIJFEL HET GEVOEL VAN EEN 

INDUSTRIËLE LOFT EN HEEFT EEN 

OPEN KARAKTER. 

Eigenschappen

eikenfineer (gelakt) met metaal

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

verkrijgbaar in 2 kleurcombinaties

 

 

meer weten over City-collectie i

•

•

•

•

COLLECTIE
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we hebben de 
authentieke 
elementen bewaard

loveseat Albi vanaf 1099,- | 4-zits Albi vanaf 1699,- (afgebeeld in stof Karese) | verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen | bijzettafel metaal 149,- | bijzettafel marmerlook 199,- | bijzettafel triangel 299,- 

4-zits vanaf

1699,-
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wandtafel

699,-
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tafel vanaf

999,-

Woon je in een historische 

loft? Laat de geschiedenis 

van het pand dan terugkomen 

in je interieur. Zijn er weinig 

authentieke elementen 

bewaard gebleven? Dan is 

de zoektocht naar passende 

accessoires een leuk tijdverdrijf. 

Het resultaat? Een nóg 

sfeervollere woning!

LINKERPAGINA: wandtafel 699,- | RECHTERPAGINA: tafel in diverse 
maten vanaf 999,- | stoel Manou 149,-  | vaas Summer 26,99  | dressette 
met ledverlichting 1299,- | armstoel Manou 199,- 
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dressoir 190cm

1299,-
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dressoir met ledverlichting, 190cm 1299,-
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wandsysteem Vincent 2 vakken 129,- | 3 vakken 219,-  
4 vakken 269,- | 5 vakken 349,- 

meer weten over Vincent-collectie i

De Vincent-wandrekken zijn 

multifunctioneel en staan eigenlijk 

overal leuk. Super handig zijn 

de losse houten planken en 

metalen achterwanden die je naar 

wens kunt (ver)plaatsen. Extra 

bergruimte nodig? Ga dan voor 

een bijpassende box uit deze serie!

vincent
een echte alleskunner
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stoel Brody vanaf 229,- (afgebeeld in microleder 
Corsica) | tafel Metaluxe 210x110cm 1299,-

net dat 
beetje extra

stoel vanaf

229,-
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lowboard met ledverlichting, 120cm 799,-  

lowboard 120cm

799,-
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T H E  B E A U T I F U L 
D E C O R A T I O N  B R A N D
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1  plaid Evie 99,- 2  kussen Evie 29,99 3  vaas Lara 99,- 4  bloempot Lara 44,99  
5  tafellamp Cali 129,- 6  vloerlamp Cali 349,- 7  wanddeco Glassified 649,- 8  fauteuil Bloom 349,-  

9  kussen Ball 27,99 10  trolley James 249,- 11  vaas Neil 179,- 12  bijzettafel Connor 199,-  
13  spiegel Cover me in sunshine 399,- 14  wanddeco Jai 159,-

H e n d e r s  &  H a z e l  i s  d e c o r a t e d  b y
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STOER, ROBUUST EN STEVIG – DE 

INDUSTRIËLE COLLECTIE METALO 

COMBINEERT DE PRACHT VAN 

NATUURLIJK EIKENFINEER IN RAILWAY 

BROWN MET RUIGE, ZWART METALEN 

ACCENTEN. DIT WOONPROGRAMMA 

STAAT ZOWEL PRACHTIG IN EEN 

INDUSTRIEEL ALS EEN MODERN 

INTERIEUR.  

Eigenschappen

eikenfineer (onbewerkt) met metaal

ledverlichting 

soft-closing deuren en laden

tafels met keuze uit 4 unieke onderstellen

meer weten over Metalo/Metalox-collectie i

•

•

•

•

X-poot 
metaal

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

centrale  
X-poot (enkel  

bij ronde tafel)

metalo / metalox
COLLECTIE
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1099,- | stoel Ivy 189,- 
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roomdivider

999,-
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LINKERPAGINA: roomdivider 999,- | RECHTERPAGINA: draaifauteuil 
Reggio 399,- | lowboard met ledverlichting, 170cm 1099,-

De Metalo-collectie laat zich makkelijk 

combineren met een breed kleurenpalet. 

Wil je het industriële karakter benadrukken, 

kies dan voor koele tinten als wit en grijs. 

Voor een meer romantische woonstijl kun  

je denken aan cognac, helderblauw  

of andere volle kleuren. 
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hoekopstelling Bilbao bestaande uit: 3-zits met grote ottomane vanaf 2948,- (afgebeeld 
in stof Toba) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen | salontafel 749,-

combinatie van design 
en wooncomfort
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hoekopstelling vanaf

2948,-



26 Henders & Hazel

dressoir met ledverlichting, 210cm 1549,-
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dressoir 210cm

1549,-
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buffetkast

1999,-
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LINKERPAGINA: buffetkast met ledverlichting 1999,-
RECHTERPAGINA: ronde tafel vanaf 1199,- | stoel Manou 149,-  
barstoel Manou 199,-

Een gecapitonneerde 

rugleuning en een velvetstofje: 

meer heeft Manou niet nodig 

om te scoren als stoel én 

barstoel. 

liever een 
stoel of 
barstoel?

barstoel

199,-



30 Henders & Hazel

bergkast Metaluxe 999,- | tafel Metaluxe 210x110cm 
1299,- | stoel Olvi vanaf 229,- (afgebeeld in stof Karese)

ECHTE LUXE,  
DAT IS DESIGN EN 
COMFORT IN ÉÉN
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stoel vanaf

229,-
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S5040-Y60R 3005-Y50R 8502-R

Henders & Hazel

INDUSTRIËLE

stylingtips
Onze trendmeubelen vertrekken nog steeds vanuit 

industriële hoek: veel (donker) hout omarmd door zwart 

metalen elementen of lekker vintage met brass. Brass 

wordt ook wel ‘het nieuwe goud’ genoemd. Het is niet 

zo glimmend en lichtjes verweerd, alsof het er al een 

tijdje staat. Als je graag een vintage look aan je interieur 

geeft, is dit hét trendmateriaal. 

De industrie 
in huis
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Kleuren en materialen

De industriële meubelen 

combineer je met vintage velvet 

en verweerd leder, maar ook 

de kleuren moeten warm en 

donker zijn. Vergrijsde tinten 

zijn de basis; diepblauw, warm 

bordeaux, donkergroen, warm 

oker en terra gebruik je als 

opvallende accentkleur.

De afwerking

Ook de decoratie is vintage. Veel gouden elementen 

lichten de boel op. Grote objecten in koper, goud, 

zilver of brass dienen als afwerking. Een mooi groot 

zwart-witschilderij met fotoprint of een abstract doek 

maakt het geheel chique en eigentijds. Een lamp met 

meerdere glazen bollen in vintagelook of juist een 

enorme zwarte bol met gaas is eveneens onmisbaar  

in dit interieur!
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HET WOONPROGRAMMA AVALON/

AVALOX DRIFTWOOD HEEFT 

PRACHTIGE KLEURSCHAKERINGEN, 

GELIJKEND OP DRIJFHOUT. DE 

COMBINATIE MET METALEN 

ACCENTEN IN ROUGH OFF-BLACK 

GEVEN DE COLLECTIE EEN STIJLVOLLE, 

INDUSTRIËLE UITSTRALING.

Eigenschappen

Primo Laminato (HPL) met metaal

onderhoudsvriendelijk en krasbestendig

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

kabelmanagement in de lowboards

tafels met keuze uit 3 unieke onderstellen 

meer weten over Avalon/Avalox-collectie i

•

•

•

•

• 

•

4 poten V-poot centrale X-poot

avalon /avalox driftwood

COLLECTIE
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 799,- | stoel Lucy/Lucas 179,- 
dressoir met ledverlichting, 230cm 1199,-

tafel vanaf

799,-
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bartafel vanaf

849,-
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kleurrijk, 
uniek
en industrieel

LINKERPAGINA: bartafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 849,- 
barstoel Lucy/Lucas 199,- | RECHTERPAGINA: tv-dressoir 200cm 
799,- | bijzettafel ovaal, 60x50cm 139,- | lowboard met ledverlichting,  
150cm 699,-

De levendige kleuren van het 

driftwood komen in een ruimte 

met industriële elementen 

prachtig tot hun recht. Zelfs 

wanneer je woonkamer zulke 

details niet heeft, drukken 

deze meubels juist hun eigen 

unieke, industriële stempel 

op je interieur.
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bergkast met ledverlichting 1299,- | hoekopstelling Bergen bestaande uit: longchair, 2,5-zits 
en lounge-end vanaf 3047,- (afgebeeld in stof Cleo) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen  
salontafel 399,-
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hoekopstelling vanaf

3047,-
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dressoir met ledverlichting, 230cm 1199,-
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T H E  B E A U T I F U L 
D E C O R A T I O N  B R A N D
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H e n d e r s  &  H a z e l  i s  d e c o r a t e d  b y

1  spiegel Clara 429,- 2  kussen Cindy 29,99 3  kussen Cindy 24,99 4  klok Arwin 199,-  
5  beeld Terry 74,99 6  beeld Full Moon 34,99 7  beeld Piggy Family 19,99 8  schilderij Moon 349,-  

9  bijzettafel Colton 149,- 10  bijzettafel Nathan 129,- 11  bijzettafel Adrian 149,- 12  vaas Clair 69,-  
13  vaas Clair 99,- 14  hanglamp Essex 499,- 15  tafellamp Essex 139,- 16  bijzettafelset Hudson 199,-  

17  vloerkleed Paris vanaf 499,- 18  kussen Jin 27,99 19  kussen Mick 27,99
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Tokyo

Henders & Hazel

TOKYO IS EEN WOONPROGRAMMA 

DAT EEN WARME, INDUSTRIËLE SFEER 

UITSTRAALT. DE COMBINATIE VAN 

METALEN ACCENTEN IN OFF-BLACK 

EN DE NATUURLIJKE NERFSTRUCTUUR 

VAN HET KIKARHOUT STRAALT 

GEZELLIGHEID UIT. 

Eigenschappen

 massief en fineer kikarhout (gelakt)  
met metaal

gerookt glas in highboard en vitrine

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

meer weten over Tokyo-collectie i

•

•

•

•

COLLECTIE
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1099,- | stoel Brody vanaf 229,- (afgebeeld in 
microleder Corsica) | roomdivider 899,- | highboard met ledverlichting 1599,-
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De metalen profielen rondom de 

kastdeuren en de fijne poten van collectie 

Tokyo geven het programma een heel 

eigen karakter. Daarnaast contrasteert de 

groffe, stenen muur mooi met het fijne, 

warme kikarhout van de meubels. 

STOER EN 
SFEERVOL  
IN BALANS

LINKERPAGINA: dressoir met ledverlichting, 240cm 1599,- 
RECHTERPAGINA: fauteuil Asti vanaf 699,- (afgebeeld in 
stof Nubucco) 

dressoir 240cm

1599,-
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fauteuil vanaf

699,-
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hoekopstelling 
vanaf

2197,-
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hoekopstelling Baltimore bestaande uit: kleine ottomane, hoek en 2,5-zits vanaf 2197,- 
(afgebeeld in stof Cleo) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 

salontafel 599,- | vitrine met ledverlichting 1699,- | laptoptafel 129,-
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vitrine

1699,-
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LINKERPAGINA: vitrine met ledverlichting 1699,- 
RECHTERPAGINA: fauteuil Ravenna 399,- | lowboard met 
ledverlichting, 150cm 899,-

EEN FRIS 
KLEURENPALET

Deze vitrinekast heeft 

ingebouwde ledverlichting en 

gerookt glas voor een extra 

sfeervolle uitstraling. Ideaal om 

decoratie in uit te stallen. 

fauteuil

399,-
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Modern 
Eigentijds, elegant en een tikje eigenzinnig. 

De moderne woonprogramma's van Henders 

& Hazel zijn onderscheidend en laten 

precies zien waar jij voor staat. Exclusieve 

houtsoorten en HPL in combinatie met mdf, 

glas of keramiek geven ieder meubel een 

perfecte basis voor elk interieur.
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Cubo

Henders & Hazel

DE COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE 

MATERIALEN EN KLEUREN MAAKT  

VAN CUBO EEN WOONPROGRAMMA 

VOL CONTRASTEN. DE COLLECTIE 

HEEFT EEN MODERNE UITSTRALING, 

MAAR HEEFT TOCH EEN HERKENBARE 

RETRO VIBE.

Eigenschappen

eikenfineer (gelakt), HPL en metaal

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

meer weten over Cubo-collectie i

•

•

•

COLLECTIE
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hoekopstelling Albi bestaande uit: longchair, 3-zits en longchair XL vanaf 3647,- (afgebeeld in stof 
Ponti) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen | salontafel 499,- | bijzettafel 229,-

hoekopstelling
vanaf

3647,-
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Modern met  
een vleugje retro
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LINKERPAGINA: highboard met ledverlichting 1399,- | RECHTERPAGINA: 
bijzettafel Alain 179,- | lowboard met ledverlichting, 170cm 899,-

Het highboard uit collectie Cubo 

is een echte eyecatcher. De 

donkere, antraciete kastdeuren 

staan in contrast met het grote 

open vak in het midden, dat mooi 

wordt verlicht door ingebouwde 

ledverlichting. 

lowboard 170cm

899,-
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tafel vanaf

1199,-
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1199,- 
armstoel Brian/Brendon 249,-

creEer 'm zoals 
jij dat wilt

..
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LINKERPAGINA: dressoir met ledverlichting, 240cm 1399,- 
draaifauteuil Cloud vanaf 899,- (afgebeeld in stof Karese) 
RECHTERPAGINA: bergkast met ledverlichting 1499,-

De donkere meubels passen 

perfect in een lichte, open 

ruimte, maar kunnen ook goed 

gecombineerd worden met felle 

kleuren, zoals een fleurig behang. 

Dat geeft je woonkamer net dat 

beetje extra! 

dressoir 240cm

1399,-
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roomdivider 599,-

roomdivider

599,-
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H e n d e r s  &  H a z e l  i s  d e c o r a t e d  b y

1  vaas Rachel 129,- 2  vaas Rachel 69,- 3  kussen Helene 24,99 4  schilderijenset Bloom 199,-  
5  vaas Sinaas 11,99 6  kandelaar Rebecca 42,99 7  wanddeco Blocks 549,- 8  wanddeco Sticks 449,-  

9  vaas Hayley 37,99 10  vaas Hayley 42,99 11  vloerlamp Ally 299,- 12  hanglamp Ally 329,-  
13  bijzettafel Asher 139,- 14  bijzettafel Ezra 149,- 15  bijzettafel Luke 179,- 16  vloerkleed Jessy vanaf 199,-  

17  kussen Sheila 22,99 18  kussen Vivien 19,99
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Livada

Henders & Hazel

KEUZEVRIJHEID IS DE 

CENTRALE GEDACHTE ACHTER 

WOONPROGRAMMA LIVADA. 160 

VERSCHILLENDE TAFELCOMBINATIES 

EN 4 KLEUREN MEUBELS IN 

EIKENFINEER VORMEN DE BASIS VAN 

EEN OPVALLEND PROGRAMMA WAAR 

STRAKKE LIJNEN EN RONDE HOEKEN 

ELKAAR AFWISSELEN.  

Eigenschappen

wildeikenfineer (gelakt) met metaal

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

kabelmanagement in de lowboards

verkrijgbaar in 4 kleuren

tafels met keuze uit 3 unieke onderstellen

meer weten over Livada-collectie i

•

•

•

•

•

•

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

spinpoot 
metaal

COLLECTIE
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1099,- | stoel Eden vanaf 229,- (afgebeeld in stofcombinatie Multifor 
met Karese) | armstoel Eden vanaf 279,- (afgebeeld in stof Pala) | bergkast met ledverlichting 1799,-

bergkast

1799,-
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highboard

1499,-
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LINKERPAGINA: highboard met ledverlichting 1499,-  
RECHTERPAGINA: fauteuil Cayenne 399,- | laptoptafel 
Paul 129,- | vitrine met ledverlichting 1999,-

De afgeronde hoeken en 

fijne, smalle handgrepen van 

de collectie Livada zorgen 

ervoor dat de kleur van het 

eikenhout alle aandacht 

trekt. Ga je voor stijlvol 

donker, fris licht of een 

natuurlijke uitstraling? 

zorg voor een 
blikvanger in huis



66 Henders & Hazel

4-zits Marseille vanaf 1699,- (afgebeeld in stof Monta) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen | bergkast met 
ledverlichting 1799,- | highboard met ledverlichting 1499,- | lowboard met ledverlichting, 170cm 1099,- 
salontafel 2-delig 699,-
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een woning 
met een verhaal

4-zits vanaf

1699,-
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Een bartafel neemt minder 

plek in beslag dan een 

klassieke eettafel en is 

daarom perfect geschikt 

voor de keuken of een 

kleinere eetkamer. Maak er 

een blikvanger van door een 

opvallende spinpoot te kiezen.

LIVADA:  
ALTIJD EEN  
UNIEKE TAFEL

LINKERPAGINA: tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1099,-   
RECHTERPAGINA: bartafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1099,- 
barstoel Chiara in stof Vito 299,- | in leder Laredo 449,-



69hendersandhazel.nl



70 Henders & Hazel

dressoir met ledverlichting, 240cm 1799,-
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dressoir met ledverlichting, 240cm 1799,-

dressoir 240cm

1799,-
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DE NATUURLIJKE HOUTKLEUR 

VAN COLLECTIE AVALON/AVALOX 

NATURAL STRAALT OPENHEID EN 

VRIENDELIJKHEID UIT. DE LICHTE 

KLEUR GEEFT HET WOONPROGRAMMA 

VAN PRIMO LAMINATO EEN MODERNE 

UITSTRALNING. BOVENDIEN HEEFT 

DEZE COLLECTIE OOK EEN HOOG 

GEBRUIKSGEMAK. 

Eigenschappen

Primo Laminato (HPL) met metaal

onderhoudsvriendelijk en krasbestendig

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

kabelmanagement in de lowboards

tafels met keuze uit 3 unieke onderstellen 

meer weten over Avalon/Avalox-collectie i

•

•

•

•

• 

•

4 poten V-poot centrale X-poot

avalon /avalox natural

COLLECTIE
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2,5-zits Zembla vanaf 949,- (afgebeeld in stof Ponti) | verkrijgbaar 
in diverse uitvoeringen | salontafel 399,- | bijzettafel 139,- 

2,5-zits vanaf

949,-
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boekenkast

999,-
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LINKERPAGINA: boekenkast 999,- | RECHTERPAGINA: fauteuil 
Northon vanaf 599,- (afgebeeld in stof Karese) | bijzettafel ovaal, 
60x50cm 139,- | highboard met ledverlichting 1099,-

Fauteuil Northon is 

beschikbaar met een stoer 

houten frame en met een 

modern swingframe  

met armkussens. Voor  

welke look ga jij? 
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 799,-
stoel Mischa/Michiel 199,- | boekenkast 999,-

stoel

199,-
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STEL DE TAFEL VAN 
JE DROMEN SAMEN
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armstoel 

249,-
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LINKERPAGINA: 'vals ronde' tafel vanaf 799,- | armstoel Mischa/Michiel 249,- 
RECHTERPAGINA: tv-dressoir 200cm 799,- | modulair element met ledverlichting 349,- 
zonder ledverlichting 249,-

Uniek aan deze collectie zijn 

de twee modulaire elementen, 

waar je bijvoorbeeld je eigen 

tv-wand mee kunt creëren. Zet 

ze op het passende tv-dressoir 

of hang ze los in de ruimte voor 

een open uitstraling.
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dressoir met ledverlichting, 200cm 1099,-
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dressoir 200cm

1099,-
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S2005-Y50R S2030-Y20R S5040-Y20R

Henders & Hazel

MODERNE

stylingtips
Wanneer je voor modern gaat, ga je voor strak, licht  

en sober. Vergrijsde of crème-achtige tinten zijn hierbij 

de basis. Die kun je combineren met een leuke frisse 

knalkleur of zelfs twee. Color blocking is een echte 

trend dit voorjaar, dus ga gerust eens voor een diepe 

kobaltblauwe kleur met fris oranje. Patronen in een 

behang of strepen op de muur maken het geheel speels 

en luchtig.

KNALLENDE KLEUREN  
ZIJN TOEGEstaan
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Materialen

In combinatie met moderne 

meubels mag het geheel wat 

gedurfder. De stoffen die we 

gebruiken zijn een combinatie 

van leder of het vernieuwende 

microleder met contrasterende 

zachte stoffen, zoals fluweel of 

een dikke ribstof.

Decoratie-advies

Als decoratie gebruiken we gekleurd glas in 

organische vormen. Grote en kleine houten lijsten met 

verschillende frisse prints geven de moderne look toch 

een huiselijke feel. De moderne strakke lamp maakt een 

statement in combinatie met stalen wanddecoratie.
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passie voor meubels 
Al ruim 18 jaar staat Henders & Hazel voor 

haar motto ‘Bijzonder in wonen’. In die tijd zijn 

wij gegroeid tot een franchiseorganisatie met 

bijna 300 verkooppunten in Europa, waarvan 

51 in Nederland.

Onze verkooppunten zijn zorgvuldig 

geselecteerd. Wij werken alleen samen 

met onder nemers die onze passie voor het 

meubelvak delen. Iedere winkel is uniek, 

want elke locatie is anders. Ons team van 

specialisten garandeert echter dat elke 

showroom dezelfde look and feel heeft 

en de echte Henders & Hazel uitstraling. 
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ruim 18 jaar
bijzonder 
in wonen

We reizen heel de wereld rond om 

inspiratie op te doen voor onze collecties. 

Diverse elementen uit andere landen 

en culturen vormen de basis voor onze 

originele ontwerpen. 

Uiteraard wil je een interieur met 

persoonlijkheid. Al onze meubels zijn 

ontworpen door onze eigen ontwerpers 

en zijn speciaal voor Henders & Hazel 

gemaakt. Zo weet je zeker dat je altijd 

een uniek meubel in huis hebt! 
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diverse culturen 
vormen de basis 
VAN ONZE DESIGNS

Onze ontwerpers houden ook 

rekening met het praktische 

woongemak van onze meubelen. 

Denk bijvoorbeeld aan soft-closing 

deuren en laden voor de kasten en 

handige grepen voor de stoelen. 

Tegelijkertijd blijft het design altijd 

op de voorgrond staan. Zo krijg je 

het beste van twee werelden.
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een uniek
meubel in huis
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Laat je 
inspireren

Een eigen ontwerpteam werkt 

dagelijks aan een uitgebreide 

en onderscheidende collectie. 

Binnen elk woonprogramma 

zijn de diverse meubels perfect 

op elkaar afgestemd, tot in 

de kleinste details. En om je 

interieur helemaal af te maken 

verkopen we ook bijpassende 

verlichting, kleinmeubelen, 

vloerkleden en woonaccessoires. 
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3D-kamerontwerp 
Eindelijk, je hebt de knoop doorgehakt en 

je 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 ontwikkelden een prachtige tool 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 dealer en ga 

naar huis met de woonkamer van je dromen! 

Jouw woonkamer. Onze meubels. 

Een geweldige combinatie.
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ZITMEUBELEN 
Houd je van modern? Of is jouw smaak 

eerder klassiek? Bij Henders & Hazel 

hebben we alle stijlen! Of je nu op zoek 

bent naar een grote hoekbank, knusse 

2-zits of luxe relaxfauteuil, je bepaalt 

helemaal zelf hoe jouw zitmeubel er 

precies uit komt te zien.
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hoekopstelling Zembla bestaande uit: 2,5-zits met longchair, hoek en 2-zits vanaf 2997,- 
(afgebeeld in stof Malmo) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
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hoekopstelling 
vanaf

2997,-
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verstelbare hoofdsteunen,
dat zit pas lekker!
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LINKERPAGINA: hoekopstelling London bestaande uit: 2,5-zits 
met ottomane en longchair vanaf 3697,- (afgebeeld in stof Vito) 
RECHTERPAGINA: 3-zits Cordoba vanaf 1299,- (afgebeeld in stof Vito)  
fauteuil Salerno vanaf 899,- (afgebeeld in stof Toba) | poef vanaf 399,-  
banken en fauteuils verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

Samen een film kijken of 

genieten van een momentje 

voor jezelf, op de bank is 

het tijd voor ontspanning! 

Daarom kun je bij veel van 

onze banken kiezen voor 

extra comfortopties, zoals 

relaxfuncties en verstelbare 

elementen.

3-zits vanaf

1299,-
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LINKERPAGINA: hoekopstelling Seattle bestaande uit: longchair 
XXL, 3-zits, hoek en 3-zits vanaf 4146,- (afgebeeld in stof Cleo)   
fauteuil Northon vanaf 599,- (afgebeeld in stof Karese)   
RECHTERPAGINA: hoekopstelling Trinidad bestaande uit: 3-zits met 
ottomane vanaf 2199,- (afgebeeld in microleder Taurus) | salontafel 
City 499,- | banken en fauteuils verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

Glanzend fluweel in een 

opvallende kleur, een 

neutrale stof of misschien 

liever een uitvoering in 

leder(look)? We bieden een 

ruime keuze stof en leer en 

veel verschillende kleuren, 

zodat er altijd een match 

voor jou en jouw interieur  

bij zit!

hoekopstelling 
vanaf

4146,-
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LIEVER STOF OF 
LEDER'LOOK'?
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modulaire elementenbank
in deze opstelling vanaf

3596,-

modulaire bank Dublin bestaande uit: armleuning, longchair, 2-zits, ronde hoek en halfronde poef 
vanaf 3596,- (afgebeeld in verschillende stoffen) | poef vanaf 499,- | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
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hoekopstelling Napels bestaande uit: longchair, 2,5-zits 
en ottomane vanaf 3147,- (afgebeeld in stofcombinatie 
Multifor met Pala) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 
fauteuil Angelica vanaf 449,- (afgebeeld in stof Karese) 
salontafel Maze vanaf 99,-

fauteuil vanaf

449,-
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LINKERPAGINA: 4-zits Marseille vanaf 1699,- (afgebeeld in stof Monta)  
draaifauteuil Roskilde vanaf 749,- (afgebeeld in stofcombinatie Karese 
met Pala) | RECHTERPAGINA: 4-zits Novara vanaf 1099,- (afgebeeld in 
stof Ponti) | banken en fauteuils verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

De een houdt van een knusse 

plofbank met veel kussentjes, de 

ander houdt meer van een strak 

en modern model. Of misschien 

zit jij wel liever in je eigen fauteuil 

voor de tv? De keuze is aan jou! 

Laat je verrassen door de vele 

designkeuzes om jouw zitmeubel 

extra persoonlijk te maken, zoals 

de poten, armleuningen, zithoogte 

en bekleding.
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4-zits vanaf 

1099,-
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relax collectioN 
Verwen jezelf met een relaxfauteuil,  

de ultieme plek om te ontspannen. Bij 

Henders & Hazel stel je je favoriete fauteuil 

zelf samen, met keuze uit heel veel 

verschillende soorten stof en leder en diverse 

opties. Onze relaxfauteuils zijn verkrijgbaar  

in drie verschillende klassen: comfort class, 

first class en royal class.
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Creëer je eigen comfortzone
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. 

PURE 
ONTSPANNING

COLLECTIE

RELAXFAUTEUILS
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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 Olympus

vanaf 1099,-
relaxfauteuil Hera

vanaf 1099,-

c l a s s

relaxfauteuil 
vanaf

1099,-
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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

relaxfauteuil Poseidon
vanaf 1499,-

relaxfauteuil Apollo
vanaf 1799,-

relaxfauteuil Artemis
vanaf 1799,-

relaxfauteuil 
vanaf

1799,-
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relaxfauteuil Athene
vanaf 1999,-

relaxfauteuil Hestia
vanaf 2199,-

relaxfauteuil Minerva
vanaf 2199,-

c l a s s

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.

relaxfauteuil 
vanaf

2199,-
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luxury 
Luxury is een exclusieve meubelcollectie, 

ontworpen door experts met liefde voor hun 

vak. De materialen van de hoogste kwaliteit 

en het oog voor detail geven de meubels 

hun luxueuze karakter.

De liefde voor het vak zie je terug in het 

materiaalgebruik. Het hout dat wij gebruiken 

in onze meubels wordt met zorg gekozen 

vanwege de onderscheidende kenmerken 

en het duurzame karakter. Voor ons leder 

kiezen we huiden van de hoogste kwaliteit, 

die bewerkt worden door professionals. Zo 

komen de exclusieve ontwerpen van onze 

designers volledig tot hun recht.
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hoekopstelling 
vanaf

4596,-
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D E S I G N E D  B Y  H & H

hendersandhazel.nl

hoekopstelling Tycan bestaande uit: 2,5-zits, grote hoek, 2,5-zits en grote longchair 
vanaf 4596,- (afgebeeld in stofcombinatie Nubucco met Karese) | verkrijgbaar in diverse 

uitvoeringen | grote poef vanaf 399,- | salontafel Maze vanaf 99,- 
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D E S I G N E D  B Y  H & H

Henders & Hazel

hoekopstelling 
vanaf

3197,-
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De meeste van onze meubelen 

worden op maat gemaakt en 

met de hand afgewerkt 

door vakmensen met liefde 

voor hun ambacht. Onze 

kwaliteitsmanagers controleren 

in alle werkplaatsen of zij aan 

onze hoge kwaliteitseisen 

voldoen. Zo weet je dat je 

exclusieve kwaliteitsmeubelen 

in huis haalt als je kiest voor 

Henders & Hazel. Die zekerheid, 

dat is pas luxe!

LINKERPAGINA: hoekopstelling Tycan bestaande uit: 3-zits met grote 
hoek en kleine ottomane vanaf 3197,- (afgebeeld in leder Laredo) 
RECHTERPAGINA: hoekopstelling Greymouth bestaande uit: 2,5-zits 
met ottomane vanaf 2499,- (afgebeeld in stof Calabria met leder 
Pegasso) | banken en fauteuils verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

de  kracht van 
duurzame kwaliteit

hoekopstelling 
vanaf

2499,-
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draaifauteuil Carola met hoge rug vanaf 849,- (afgebeeld  
in microleder Corsica) | hoekopstelling Busan  

bestaande uit: 2,5-zits met ottomane vanaf 2549,- 
(afgebeeld in stof Rocky) | banken en fauteuils 

verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

fauteuil vanaf

849,-
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Bij een luxe uitstraling horen 

ook luxe opties. Telefoon 

opladen vanuit je bank? Geen 

probleem met een ingebouwde 

USB-aansluiting. Of wat 

dacht je van een elektrische 

relaxfunctie? Lekker met je 

benen omhoog ontspannen  

op de bank.

LINKERPAGINA: draaifauteuil Roskilde vanaf 749,- (afgebeeld in stof Karese)  
hoekopstelling Bari bestaande uit: 3-zits met ottomane vanaf 2599,- 
(afgebeeld in stof Rocky) | RECHTERPAGINA: 2,5-zits London vanaf 1299,- 
(afgebeeld in leder Laredo) | banken en fauteuils verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen

hoekopstelling 
vanaf

2599,-

fauteuil vanaf

749,-
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LUXE, LOOKS  
ÉN COMFORT
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D E S I G N E D  B Y  H & H

Henders & Hazel

fauteuil Asti met lage rug vanaf 699,- (afgebeeld in stof Nubucco) | salontafel Maze niervormig 199,-

fauteuil vanaf

699,-
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T H E  B E A U T I F U L 
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H e n d e r s  &  H a z e l  i s  d e c o r a t e d  b y

1  vloerlamp Sierra 449,- 2  hanglamp Sierra 249,- 3  vloerkleed Vera vanaf 499,- 
4  schilderij Master strokes 679,- 5  vaas Presley 39,99 6  vaas Presley 37,99 7  schilderijenset Pure 359,- 

8  vaas Debra 27,99 9  kandelaar Debra 27,99 10  bijzettafel Colton 149,- 11  bijzettafelset Cas 349,-  
12  kussen Ciska 27,99 13  kussen Ciska 22,99
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natuurlijk 
De wooncollecties onder het thema 

natuurlijk tonen de kracht van eenvoud. Elk 

programma heeft zijn eigen signatuur, maar 

in elk ontwerp staat het materiaal centraal. 

De verschillende duurzame houtsoorten 

geven elke meubellijn hun eigen karakter. 

Door het design en de subtiele afwerking 

komen de authentieke eigenschappen van 

het hout maximaal tot hun recht.
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oxford / stanford

Henders & Hazel

CHOCOLADEBRUINE TINTEN PASSEN 

GEWELDIG IN EEN NATUURLIJK 

INTERIEUR. DE DONKERE HOUTKLEUR 

EN METALEN OMLIJSTINGEN GEVEN 

OXFORD EEN GEZELLIGE, MAAR 

STOERE UITSTRALING. DE MEUBELS 

UIT WILDEIKENFINEER KUN JE OOK 

UITSTEKEND COMBINEREN MET DE 

KERAMIEKEN TAFELS STANFORD. 

Eigenschappen

Oxford: wildeikenfineer (gelakt) met metaal

Stanford: keramiek op glas met metaal

kasten met omkeerbare poten

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

kabelmanagement in de lowboards

Stanford is verkrijgbaar in 3 kleuren

meer weten over Oxford/Stanford-collectie i

•

•

•

•

•

•

•

COLLECTIE
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tafel Stanford verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1999,-  
stoel Milva vanaf 229,- (afgebeeld in stofcombinatie Karese met Pala)

stoel vanaf

229,-
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LINKERPAGINA: salontafel 679,- | roomdivider 949,-| RECHTERPAGINA: 
draaifauteuil Salerno vanaf 899,- (afgebeeld in stof Karese) | poef 
vanaf 399,-

Natuurlijk is je smaak 

bepalend bij de keuze voor 

nieuwe meubels en kies 

je ze in de eerste plaats 

op basis van hun kleur en 

design, maar wij hebben voor 

jou ook alvast nagedacht 

over functionaliteit, zoals 

praktische opbergruimte  

of een handig wijnrek.

natuurlijk
doordacht

design
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fauteuil vanaf

899,-
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dressoir met ledverlichting, 230cm 1499,-

dressoir 230cm

1499,-
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dressoir met ledverlichting, 230cm 1499,-
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barstoel vanaf

229,-
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Wie denkt dat donkerbruine 

meubels ouderwets zijn, 

vergist zich. Diep, warm bruin 

creëert een aangename sfeer 

omdat het geborgenheid 

uitstraalt. Combineer je 

donkere meubels met 

groentinten of lichte 

accenten voor een mooi 

contrast. Zo krijg je een luxe 

interieur dat zeker niet te 

zwaar oogt. 

ALLESBEHALVE 
ouderwets

LINKERPAGINA: bartafel Oxford 1099,- | barstoel Milva vanaf 229,- 
(afgebeeld in stof Pala) | RECHTERPAGINA: LOWBOARD met 
ledverlichting, 190cm 1099,- | bergkast met ledverlichting 1699,-

bergkast

1699,-
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hoekopstelling Galway bestaande uit: longchair, 3-zits en ottomane vanaf 1999,- (afgebeeld 
in stof Ponti) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen | bijzettafel Avalon vanaf 119,-

hoekopstelling 
vanaf

1999,-
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buffet met ledverlichting 2199,-

buffet

2199,-
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H e n d e r s  &  H a z e l  i s  d e c o r a t e d  b y

1  wandklok Olivier 179,- 2  kussen Cas 29,99 3  kussen Cas 26,99 4  beeld Screw vanaf 49,99  
5  beeld Stacked vanaf 59,- 6  beeld Muppet vanaf 59,- 7  spiegel Frida 459,- 8  spiegel Frida 279,-  

9  schilderij pastel Cloud 479,- 10  hanglamp Max 469,- 11  tafellamp Max 119,- 12  vaas Sadie 49,99 13  kussen Lisa 32,99 
14  kussen Lisa 25,99 15  poef Macaron 299,- 16  schaal Vita 59,- 17  vloerkleed Broadway vanaf 399,-
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S0611-Y21R S2050-Y40R S1010-G10Y

Henders & Hazel

We halen buiten naar binnen door middel van 

natuurlijke zachte, frisse kleuren gecombineerd met 

pasteltinten. Materialen zoals hout, beton, linnen en 

wol worden veel gebruikt. Een kale betonnen muur 

kun je gerust wat rauwer maken met beton ciré. 

Daartegenover staan de zachte pasteltinten mint, lila 

en zachtgeel centraal, aangevuld met zachte stoffen 

als bouclé, velvet, wol en linnen. 

HAAL BUITEN
NAAR BINNEN

NATUURLIJKE

stylingtips
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Een groene oase

De natuur haal je ook in 

huis door het gebruik van 

groen, heel veel groen; dus 

voeg een heleboel planten in 

allerlei soorten en maten in 

pastelkleurige potten toe aan 

je interieur.

Afwerking

De bank maak je af met mooi glanzend karpet met 

een zachte feel. Voor de kussens kies je verschillende 

materialen en prints. Een statement-schilderij en 

grote spiegels maken de ruimte groots. Houten 

objecten combineer je met porseleinen potjes en een 

glazen vaas. Zo krijg je uiteindelijk een mooie mix van 

verschillende natuurlijke materialen. 
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quebec

•

•

•

•

PUUR NATUUR: BIJ DE QUEBEC-

COLLECTIE KOMT DE SCHOONHEID 

VAN KIKARHOUT MET DE NATUURLIJKE  

STRUCTUUR VAN KNOESTEN EN 

NERVEN OPTIMAAL TOT ZIJN RECHT. 

ELK MEUBEL WORDT DAARDOOR 

EEN UNIEK STUK, WAARIN HET 

HOUT ÉCHT DE HOOFDROL SPEELT. 

DEZE MEUBELS ZIJN OOK ZONDER 

DECORATIE ECHTE EYECATCHERS! 

Eigenschappen

massief en fineer kikarhout (onbewerkt) 
met metaal

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

tafels met keuze uit houten of  
metalen poot

meer weten over Quebec-collectie i

COLLECTIE
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hoekopstelling Dublin bestaande uit: armleuning, 2-zits, longchair en armleuning vanaf 2198,- 
(bank afgebeeld in stof Cleo, armleuningen in stof Rocky) | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 

lowboard 180cm 899,- | salontafel 699,- | roomdivider 799,- 
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Collectie Quebec blinkt niet 

alleen uit in natuurlijke uitstraling 

en functionaliteit, maar ook in 

eigenzinnigheid. Zo hebben de 

tafelpoten een bijzondere vorm en 

kun je kiezen uit een rechthoekige 

tafel met een afgerond tafelblad of 

zelfs een unieke zeshoekige tafel. 

Hout met een  
warme gloed

LINKERPAGINA: lowboard met ledverlichting, 180cm 899,-
tafel vanaf 899,- | RECHTERPAGINA: dressette met ledverlichting 1699,-

tafel vanaf

899,-
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dressette

1699,-
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stoel 

229,-
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 899,- | stoel Julien 229,-  
armstoel Julien 279,- | dressoir 240cm 1599,-
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roomdivider 799,-
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T H E  B E A U T I F U L 
D E C O R A T I O N  B R A N D

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10 11

12
13

16

14

15

hendersandhazel.nl

H e n d e r s  &  H a z e l  i s  d e c o r a t e d  b y

1  behang Bloom 89,- 2  beeld Laura 69,- 3  beeld Jennifer 99,- 4  kussen Fons 24,99 5  kussen Mathilde 21,99 
6  tafelklok Arvid 69,- 7  wandklok Arvid 119,- 8  schilderij Sunflower 279,- 9  spiegel Kalliope 149,-  

10  vloerlamp Louise 349,- 11  hanglamp Louise 269,- 12  kussen Bloom 24,99 13  vaas Sadie 69,-  
14  beeld Sai 99,- 15  beeld Sai 89,- 16  vloerkleed Aldo vanaf 349,-
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Santorini

Henders & Hazel

•

•

•

•

SANTORINI IS DÉ UITGELEZEN 

COLLECTIE VOOR LIEFHEBBERS 

VAN EIKENHOUTEN MEUBELEN. DE 

KLASSIEK VORMGEGEVEN COLLECTIE 

STAAT VOOR TIJDLOZE KWALITEIT 

EN HET ROBUUSTE DESIGN VAN 

DE MEUBELS ZORGT VOOR EEN 

NATUURLIJKE, BEHAAGLIJKE SFEER IN 

JOUW INTERIEUR. DAT IS PAS LEKKER 

THUISKOMEN! 

Eigenschappen

deels massief eikenhout (met oliefinish) 
met metalen accenten

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

verkrijgbaar in 4 kleuren

meer weten over Santorini-collectie i

COLLECTIE
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hoekopstelling Busan bestaande uit: 2,5-zits met ottomane vanaf 2549,- | verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 
bijzettafel zonder lade 399,- | bijzettafel met lade 449,- | highboard met ledverlichting 1799,- | boekenkast 899,-

hoekopstelling
vanaf

2549,-
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De collectie Santorini toont de 

kracht van eenvoud. Door het 

minimalistische design en de 

subtiele afwerking komen de 

authentieke eigenschappen van 

het hout maximaal tot hun recht. 

De meubels zorgen voor een 

knusse sfeer waarin je echt tot 

rust kunt komen.

de 
kracht 

van 
eenvoud

LINKERPAGINA: dressoir 230cm 1799,- | fauteuil Northon vanaf 599,- 
(afgebeeld in stof Savannah) | RECHTERPAGINA: boekenkast 899,-



153hendersandhazel.nl

boekenkast

899,-
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 799,-
stoel Malene in stof vanaf 239,- (afgebeeld in 
stof Nubucco) | stoel Malvino in (micro)leder 

vanaf 289,- | vitrine met ledverlichting 1999,-

tijdloos design

stoel vanaf

239,-
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tafel vanaf

799,-
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living

Henders & Hazel

•

•

•

TAFELS

HAAL DE NATUUR IN HUIS MET TAFEL 

LIVING! DEZE TAFELS UIT MASSIEF 

KIKARHOUT HEBBEN EEN STOERE 

ZWART METALEN TAFELPOOT EN EEN 

TAFELBLAD MET EEN PRACHTIGE 

AUTHENTIEKE BOOMVORM. 

DAARDOOR HEB JE ALTIJD EEN  

UNIEKE TAFEL!

Eigenschappen

massief kikarhout (gelakt)  
met metalen poot

tafelblad met natuurlijke boomvorm 

verkrijgbaar in 3 maten

meer weten over Living-tafels i
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 999,- | stoel Lena 149,- 

tafel vanaf

999,-
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landelijk 
De een houdt van robuust en industrieel,  

de ander van puur natuur of strak en modern. 

Misschien ben jij echter eerder een romanticus 

en voel je je het meest thuis is een landelijk 

interieur. Een huis dat je omarmt: sfeervol, 

comfortabel en vol warme herinneringen 

aan mooie momenten. Ook jij kunt dan 

vanzelfsprekend terecht bij Henders & Hazel.
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farmland

Henders & Hazel

•

•

•

•

MET DE ROBUUSTE MEUBELS VAN 

COLLECTIE FARMLAND WAAN JIJ 

JEZELF OP JE EIGEN BOERDERIJ. DE 

MEUBELS OGEN OP EN TOP LANDELIJK 

MET EEN RUSTIEK DESIGN, WARM 

EIKENFINEER EN STOERE METALEN 

ACCENTEN DIE HET PLAATJE 

HELEMAAL AF MAKEN. 

Eigenschappen

eikenfineer (gelakt) met metalen accenten

 ledverlichting

soft-closing deuren en laden

kabelmanagement in de lowboards

meer weten over Farmland-collectie i

COLLECTIE
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tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1099,- | stoel Milva in stof vanaf 229,- (afgebeeld in 
stof Karese) | stoel Milan in (micro)leder vanaf 279,- (afgebeeld in leder Laredo)
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De Farmland-meubels bieden 

alle ruimte voor je persoonlijke 

spullen. De boekenkast heeft 

bewust een simpel design dat 

openheid en vriendelijkheid 

uitstraalt en is ideaal om 

al je boeken en decoratie 

tentoon te stellen. Jouw eigen 

privémuseum in een landelijke 

oase van rust.

EEN
Landelijke 
oase
van rust

LINKERPAGINA: highboard met ledverlichting 1599,- 
RECHTERPAGINA: lowboard met ledverlichting, 180cm 999,-  
boekenkast 799,-
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dressoir 240cm 1599,-

dressoir 240cm

1599,-
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dressoir 240cm 1599,-
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LINKERPAGINA: fauteuil Angelica vanaf 449,- (afgebeeld in stof Lana)  
dressette met ledverlichting 1599,- | RECHTERPAGINA: buffetkast 
met ledverlichting 2199,-

Met een mooie grote buffetkast 

krijgt elk interieur een landelijk 

tintje. Het is het ideale 

opbergmeubel voor servies, glazen, 

schalen en vazen, maar achter de 

glazen deuren kun je natuurlijk  

ook persoonlijke souvenirs en 

decoratie uitstallen.
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S1005-Y30R S3020-Y30R S6030-Y30R

Henders & Hazel

LANDELIJKE

stylingtips
Een landelijk interieur wordt gestyled met veel en 

vrolijke objecten. Riet en hout zijn de basismaterialen, 

de basiskleuren zijn crème en taupe. Je eigen stijl 

doorvoeren? Kies voor bosgroen of mosgroen. Ook 

warme aardetinten zijn helemaal van nu. Landelijk 

wonen is vol en veel, maar wel in dezelfde tinten zodat 

het geheel rustig blijft.

EEN RUSTIG
GEHEEL
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Decoratie-advies

Vul een wand met meerdere 

schilderijtjes in dezelfde stijl 

en maak je bank af met een 

hoogpolig karpet. Dit straalt 

warmte en luxe uit. Gebruik 

daarnaast kleine objecten  

zoals houten figuurtjes of een 

rieten mand. 

Afwerking

De tafel zet je vol met gezellig aardewerkservies en 

een vaas met een kleurrijke bos bloemen. Maak een 

groepje met kleine tafeltjes en verschillende vaasjes 

met droogbloemen. De bank mag vol met verschillende 

kussens en een fluffy plaid. Dit huis ademt warmte  

en gezelligheid!
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jardin / jardino

Henders & Hazel

TIJDLOOS EN EEN TIKKELTJE 

ROMANTISCH: COLLECTIE JARDIN 

ZORGT VOOR EEN FRISSE LANDELIJKE 

SFEER IN HUIS. HET LICHTE 

EIKENFINEER IS GECOMBINEERD MET 

WITTE OF ANTRACIETE MDF-FRONTEN 

VOOR EEN WARME, HUISELIJKE 

UITSTRALING. GA JIJ VOOR ÉÉN KLEUR 

OF EEN COMBINATIE VAN BEIDE? 

Eigenschappen

eikenfineer (gelakt) met mdf-fronten 

ledverlichting

soft-closing deuren en laden

kabelmanagement in de lowboards

verkrijgbaar in 2 kleuren

meer weten over Jardin/Jardino-collectie i

COLLECTIE

•

•

•

•

•



171hendersandhazel.nl

hoekopstelling Santiago bestaande uit: 2,5-zits met ottomane vanaf 2598,- (afgebeeld in stof Toba)  
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen | buffetkast 1999,- | salontafel 599,-

hoekopstelling vanaf

2598,-
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De warme ledverlichting in de 

vitrine, het highboard en het 

lowboard van deze collectie, geeft 

deze meubels een extra portie sfeer 

en zorgt ervoor dat je je decoratie 

bijzonder mooi kunt uitlichten.  

Ook zonder verlichting zijn  

dit echte landelijke blikvangers  

die jouw huis sieren. 

LINKERPAGINA: vitrine met ledverlichting 1799,- 
RECHTERPAGINA: tafel verkrijgbaar in diverse maten vanaf 1199,- 

stoel Elza 199,- | highboard met ledverlichting 1499,-

tafel vanaf

1199,-
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dressoir 230cm 1499,-
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dressoir 230cm

1499,-
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Bij deze collectie is werkelijk 

overal over nagedacht: van de 

mooie details op de tafelpoot 

tot de kleurcontrasten en het 

romantische lattendesign van 

de kasten. En natuurlijk zijn de 

meubels daarnaast ook gewoon 

erg praktisch ontworpen. 

LINKERPAGINA: ronde tafel vanaf 1199,- | stoel Armin vanaf 199,- | lowboard 
met ledverlichting, 210cm 999,- | RECHTERPAGINA: buffetkast 1999,-

lowboard 210cm

999,-
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buffetkast

1999,-
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Wooncollect ies

IN DIT OVERZICHT VIND JE ALLE HUIDIGE 

WOONCOLLECTIES VAN HENDERS & HAZEL 

TERUG. JE KAN HIER GEDETAILLEERDE 

AFMETINGEN VINDEN, ALSOOK 

UNIEKE MEUBELEIGENSCHAPPEN EN 

ONDERHOUDSADVIES.

OVERZICHT
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Avalon 
(meubelen)

Eigenschappen:
•  Primo Laminato (HPL) in kleur driftwood of  

oak natural vintage
•  ovale salontafel en bijzettafels ook verkrijgbaar  

in kleuren antraciet en roest
•  onderhoudsvriendelijk en krasbestendig
• ledverlichting
• soft-closing deuren en laden
• kabelmanagement in de lowboards

dressoir dressoir dressoir* dressoir* lowboard*

127x85x42 170x85x42 200x85x42 230x85x42 150x60x42

699,- 999,- 1099,- 1199,- 699,-

lowboard* tv-dressoir tv-dressoir modulair element* modulair element

180x60x42 160x45x42 200x45x42 45x98x35 45x98x35

799,- 699,- 799,- 349,- 249,-

highboard* boekenkast bergkast* buffetkast*

120x150x42 80x195x42 96x195x42 127x206x42

1099,- 999,- 1299,- 1699,-

salontafel salontafel ovaal bijzettafel bijzettafel ovaal bijzettafel ovaal

110x38x60 90x32x60 50x45x50 35x46x40 50x39x60

399,- 199,- 139,- 119,- 139,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

1  kies de kleur

oak natural 
vintage

driftwood

Onderhoudsadvies: Foam Cleaner
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Avalox 
(tafels)

Eigenschappen:
•  Primo Laminato (HPL) in kleur driftwood  

of oak natural vintage
•  onderhoudsvriendelijk en krasbestendig
• tafels met keuze uit 3 unieke onderstellen

Onderhoudsadvies: Foam Cleaner

2  kies de tafelpoot1  kies de kleur

oak natural 
vintage

driftwood

4 poten V-poot metaal
(meerprijs 100,-)

centrale 
X-poot

(meerprijs 150,-)

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd 
* Niet mogelijk met centrale X-poot
** Niet mogelijk met V-poot

eetkamertafel uitschuifbare tafel eetkamertafel ‘vals rond’

140x77x98 170x77x98 200x77x98 230x77x98 160/210x77x98* 190/250x77x98 130x77x110** 150x77x120**

799,- 849,- 899,- 949,- 1199,- 1299,- 799,- 849,-

bartafel uitschuifbare bartafel bartafel ‘vals rond’

140x92x98 170x92x98 200x92x98* 230x92x98* 160/210x92x98* 190/250x92x98* 130x92x110** 150x92x120**

849,- 899,- 949,- 999,- 1249,- 1349,- 849,- 899,- 

eetkamertafel ovaal uitschuifbare  
tafel ovaal bartafel ovaal uitschuifbare  

bartafel ovaal

180x77x110 210x77x110 240x77x110 190/250x77x110 180x92x110* 210x92x110* 240x92x110* 190/250x92x110*

899,- 949,- 999,- 1399,- 949,- 999,- 1049,- 1449,- 
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City 
Eigenschappen:
•  eikenfineer, onbewerkt
•  verkrijgbaar in kleur railway brown (met zwart metalen 

accenten en poten) en kleur castle antraciet (met 
metalen accenten en poten in champagne gold)

•  met de hand geborsteld
• ledverlichting
• soft-closing deuren en laden

dressoir* dressoir* lowboard* lowboard* lowboard*

160x88x42 190x88x42 120x60x40 150x60x40 180x60x40

1199,- 1299,- 799,- 899,- 999,-

dressette* highboard* boekenkast wandtafel salontafel

140x120x42 100x150x42 70x180x35 110x77x35 120x40x60

1299,- 1299,- 899,- 699,- 499,-

eetkamertafel bartafel

140x77x100 170x77x100 200x77x100 230x77x100 140x92x100

999,- 1099,- 1199,- 1299,- 999,-

uitschuifbare tafel

160/210x77x100 190/240x77x100

1499,- 1699,- 

bijzettafel bijzettafel metaal bijzettafel marmerlook bijzettafel triangel laptoptafel

60x40x60 50x28x50 65x33x65 80x40x85 45x60x30

299,- 149,- 199,- 299,- 139,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer)  
en Foam Cleaner (HPL marmerlook)

1  kies de kleurcombinatie

castle antraciet/
champagne gold

railway brown/
zwart



183hendersandhazel.nl

Cubo 
Eigenschappen:
•  eikenfineer in kleur burned oak met gelakte fronten 

in Primo Laminato (HPL)
• ledverlichting
• soft-closing deuren en laden

dressoir* dressoir* dressoir* lowboard* lowboard*

180x83x42 210x83x42 240x83x42 140x60x40 170x60x40

1199,- 1299,- 1399,- 799,- 899,-

lowboard* salontafel bijzettafel bergkast* roomdivider

210x60x40 120x40x60 55x40x55 100x200x42 72x190x35

999,- 499,- 229,- 1499,- 599,-

highboard* eetkamertafel uitschuifbare tafel

125x140x42 180x77x100 210x77x110 240x77x110 190/250x77x110

1399,- 1199,- 1399,- 1499,- 1699,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer)  
en Foam Cleaner (HPL/melamine)
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Farmland 
Eigenschappen:
•  eikenfineer in kleur railway brown
•  metalen grepen en accenten
•  ledverlichting
• soft-closing deuren en laden
• kabelmanagement in de lowboards
•  tafels voorzien van semi-beschermende laklaag
•  tafelpoten kunnen op 2 plaatsen gemonteerd worden

dressoir dressoir* dressoir dressoir salontafel

150x85x45 180x80x45 210x80x45 240x90x45 120x40x60

1199,- 1299,- 1399,- 1599,- 699,-

dressette* highboard* bergkast* buffetkast* boekenkast

170x120x45 125x140x45 120x200x45 150x210x45 75x200x35

1599,- 1599,- 1699,- 2199,- 799,-

uitschuifbare tafel

190/250x77x100

1599,- 

lowboard* lowboard* eetkamertafel

150x60x42 180x60x42 180x77x100 210x77x100 240x77x100

899,- 999,- 1099,- 1199,- 1299,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer) en Foam Cleaner (melamine)
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Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

Jardin/Jardino 
Eigenschappen:
•  eikenfineer in kleur railway brown 
•  mdf-fronten in antraciet of wit
•  ledverlichting
• soft-closing deuren en laden
• kabelmanagement in de lowboards

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer)  
en Foam Cleaner (mdf/melamine)

1  kies de kleur

antraciet wit

dressoir dressoir dressoir lowboard* lowboard*

160x85x45 190x85x45 230x85x45 140x60x45 170x60x45

1099,- 1299,- 1499,- 799,- 899,-

lowboard* highboard* buffetkast vitrine* salontafel

210x60x45 125x140x45 160x200x45 110x200x45 60x40x100

999,- 1499,- 1999,- 1799,- 599,-

bijzettafel eetkamertafel eetkamertafel rond

60x40x50 170x77x100 200x77x100 230x77x105 130x77x130

279,- 1199,- 1299,- 1399,- 1199,-
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V-poot metaal

2  kies de tafelpoot

V-poot metaal met 
houtinleg

(meerprijs 150,-)

spinpoot metaal
(meerprijs 250,-)

Livada 
Eigenschappen:
•  keuze uit 4 kleuren wildeikenfineer, gelakt
• ledverlichting
•  soft-closing deuren en laden
• kabelmanagement in de lowboards
• tafels met rechthoekig of ovalen blad
•  tafels met keuze uit 3 unieke onderstellen

dressoir* dressoir* dressoir* lowboard* lowboard*

180x80x45 210x80x45 240x80x45 140x60x45 170x60x45

1499,- 1599,- 1799,- 999,- 1099,-

lowboard* highboard* bergkast* vitrine* salontafel - set van 2

210x60x45 115x140x45 110x200x45 100x200x45 110x38x60 / 90x30x90

1199,- 1499,- 1799,- 1999,- 699,-

uitschuifbare tafel bartafel bartafel ovaal

190/270x77x100** 220/300x77x100** 130x92x100** 160x92x100 190x92x100 190x92x100 190x92x108

2199,- 2299,- 1099,- 1199,- 1299,- 1299,- 1399,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A
**  Niet mogelijk met spinpoot metaal

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer), MatPolish (eikenfineer)  
en Foam Cleaner (mdf)

1  kies de houtkleur

natural onyx choco
brown

railway 
brown

eetkamertafel eetkamertafel ovaal

140x77x100** 160x77x100** 190x77x100 220x77x100 250x77x100 190x77x108 220x77x108 250x77x108

1099,- 1199,- 1299,- 1399,- 1499,- 1399,- 1499,- 1599,-
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Living 
Eigenschappen:
•  massief kikarhout, gelakt
• met metalen poot
•  tafelblad met natuurlijke boomvorm

eetkamertafel

180x77x100 210x77x100 240x77x100

999,- 1099,- 1199,-

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
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Maitre 
(meubelen) 
Eigenschappen:
•  deels massief wildeiken in 3 kleuren, gelakt
• bovenblad van hout of met betonlook
•  optionele houten handgrepen
• ledverlichting

dressoir* dressoir* dressoir* lowboard*

190x80x45 220x80x45 240x85x45 140x60x45

1699,- 1 1849,- 2 1899,- 1 2099,- 2 1999,- 1 2199,- 2 1099,- 1 1199,- 2

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
1. Bovenblad hout
2. Bovenblad beton

*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A

Onderhoudsadvies: MatPolish

1  kies de houtkleur 2  kies het bovenblad 3  kies de handgreep

brown brownnatural naturalbrown natural plumb betonlookplumb plumb
optioneel: hout, meerprijs 14,99standaard: metaal

lowboard* lowboard* highboard* bergkast*

170x60x45 200x60x45 125x140x45 110x200x45

1199,- 1 1299,- 2 1299,- 1 1499,- 2 1999,- 1 2099,- 2 1999,- 1 2099,- 2

bergkast* dressette* vitrine* boekenkast

140x167x45 170x120x45 110x200x45 75x190x32

1999,- 1 2199,- 2 1899,- 1 2099,- 2 1999,- 1 2099,- 2 999,- 1 -

salontafel met draaibaar blad bijzettafel

90x41x70 50x41x50

799,- 1 949,- 2 379,- 1 -
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Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
1. Bovenblad hout
2. Bovenblad beton

Maestro 
(tafels)

Eigenschappen:
•  massief wildeiken in 3 kleuren, gelakt
• bovenblad van hout of met betonlook
•  tafelpoot van hout of metaal

Onderhoudsadvies: MatPolish

eetkamertafel

180x77x105 180x77x103 210x77x105 210x77x103 240x77x105 240x77x103 130x77x110 150x77x130

1499,- 1 1499,- 2 1599,- 1 1599,- 2 1699,- 1 1699,- 2 1399,- 1 1399,- 2 1599,- 1 1599,- 2

1  kies het bovenblad 3  kies de houtkleur van de tafelpoot2  kies de tafelpoot

brown hout metaalnatural plumb brown natural plumbbetonlook

eetkamertafel

130x77x130 150x77x150

1499,- 1 1499,- 2 1699,- 1 1699,- 2
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Maze 
Eigenschappen:
• bovenblad van eikenfineer of HPL
• metalen poten in kleur rough off-black
• bij salontafels keuze uit 3 vormen en 3 hoogtes 

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer) en Foam Cleaner (HPL)

1  kies je materiaal en kleur

roest

HPL eikenfineer

burned 
oak

antraciet railway 
brown

salontafel niervormig salontafel niervormig salontafel niervormig salontafel rond 40cm salontafel rond 40cm

59x32x100 59x39x100 59x46x100 40x32x40 40x39x40

199,- 199,- 199,- 99,- 99,-

salontafel rond 40cm salontafel rond 60cm salontafel rond 60cm salontafel rond 60cm laptoptafel

40x46x40 60x32x60 60x39x60 60x46x60 60x60,5x45

99,- 129,- 129,- 129,- 119,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
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Metalo/Metaluxe 
(meubelen)

Eigenschappen:
•  eikenfineer in kleur railway brown
• metalen accenten in kleur desert black
•   metaalprofiel rondom deuren en laden
• ledverlichting
• soft-closing deuren en laden

dressoir dressoir* dressoir* dressoir* bijzettafel

140x80x42 180x80x42 210x80x42 240x90x42 60x45x60

999,- 1399,- 1549,- 1649,- 399,-

lowboard* lowboard* lowboard* salontafel highboard*

140x60x42 170x60x42 210x60x42 120x45x60 125x150x42

999,- 1099,- 1199,- 749,- 1699,-

buffetkast* buffetkast* bergkast (Metaluxe)

140x200x42 140x200x42 110x160x42

1799,- 1999,- 999,-

vitrine* bergkast* roomdivider boekenkast wandtafel

100x200x42 100x200x42 75x200x35 65x200x35 140x80x42

1799,- 1799,- 999,- 949,- 799,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer) en Foam Cleaner (melamine)
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Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
* Alleen mogelijk met centrale X-poot en tafelblad zonder natuurlijke boomvorm

Metalox 
(tafels)

Eigenschappen:
•  eikenfineer in kleur railway brown
• metalen accenten in kleur desert black
• tafels met keuze uit 4 unieke onderstellen
•  tafels voorzien van semi-beschermende laklaag

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0

eetkamertafel eetkamertafel rond*

170x77x100 200x77x100 230x77x100 250x77x100 130x77x130 150x77x150

1099,- 1199,- 1299,- 1399,- 1199,- 1299,-

uitschuifbare tafel  
‘vals rond’* bartafel uitschuifbare bartafel uitschuifbare tafel

150/190x77x130 130x92x90 160x92x90 140/190x92x90 160/210x77x100 190/240x77x100

1499,- 1099,- 1199,- 1699,- 1599,- 1699,-

1  kies de tafelpoot 2  kies het tafelblad

X-poot 
metaal

Tafelblad met een 
natuurlijke boomvorm

(meerprijs 60,-)

V-poot 
metaal

V-poot 
metaal met 
houtinleg

centrale 
X-poot
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Metaluxe 
(tafels)

Eigenschappen:
•  eikenfineer in kleur railway brown  

of castle antraciet
•  metalen accenten in kleur desert black  

of champagne gold
•   tafelblad standaard met visgraatmotief
• voorzien van semi-beschermende laklaag

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (eikenfineer)

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

eetkamertafel ovaal

210x70x110 240x70x110

1299,- 1399,-

1  kies de kleurcombinatie

railway brown/
desert black

castle antraciet/
champagne gold
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Multi 
Eigenschappen:
•  bovenblad van keramiek op glas
• zowel vast als uitschuifbaar mogelijk

Onderhoudsadvies: Foam Cleaner (keramiek)

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

 eetkamertafel uitschuifbare tafel

200x77x90 170/250x77x90 200/280x77x90

1999,- 2199,- 2399,-
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dressoir* dressoir* dressoir* lowboard* lowboard*

140x80x45 200x80x45 230x80x45 130x60x40 160x60x40

1099,- 1399,- 1499,- 849,- 949,-

lowboard* highboard* bergkast* buffetkast* roomdivider

190x60x40 125x140x45 100x200x45 140x210x45 80x190x30

1099,- 1499,- 1699,- 2199,- 949,-

salontafel bijzettafel eetkamertafel bartafel

120x44x60 60x45x50 200x77x100 230x77x100 140x92x100

679,- 379,- 1199,- 1299,- 1099,-

uitschuifbare tafel

140/200x77x100 170/230x77x100 200/280x77x100

1499,- 1599,- 1699,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A

Onderhoudsadvies: Foam Cleaner (mdf) en MatPolish (wildeikenfineer)

Oxford 
Eigenschappen:
•    vintage wildeikenfineer in kleur choco brown, gelakt
•  metalen grepen en accenten
•  kasten met omkeerbare poten
• ledverlichting
• soft-closing deuren en laden
•  kabelmanagement in de lowboards
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eetkamertafel uitschuifbare tafel bartafel

200x77x100 140/200x77x100 170/230x77x100 200/280x77x100 140x92x100

1999,- 1 2099,- 2 2199,- 1 2299,- 2 2399,- 1 2499,- 2 2599,- 1 2799,- 2 1499,- 1 1599,- 2

Onderhoudsadvies: Foam Cleaner (keramiek)

Stanford 
Eigenschappen:
• past bij collectie Oxford
•    tafelblad van keramiek op glas
•  verkrijgbaar in verschillende maten en varianten

1  kies de kleur

antraciet crème roest

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
1. Tafelblad in kleur antraciet
2. Tafelblad in kleur crème of roest
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1  kies de tafelpoot

hout metaal

dressoir dressoir dressoir lowboard* lowboard*

180x85x45 210x85x45 240x90x45 150x60x42 180x60x42

1399,- 1499,- 1599,- 799,- 899,-

highboard* bergkast dressette* roomdivider salontafel met draaibaar blad

110x140x45 110x200x45 180x120x45 70x190x35 80x40x70

1499,- 1699,- 1699,- 799,- 699,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A
1. Houten poten
2. Metalen poten

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (kikarhout), Foam Cleaner (melamine)  
en MatPolish (mdf)

Quebec 
Eigenschappen:
•  massief en fineer kikarhout
•  metalen accenten in volcano black
•    ledverlichting
• soft-closing deuren en laden
•  tafels met keuze tussen houten en metalen poot
•  kabelmanagement in de lowboards

eetkamertafel eetkamertafel

150x77x130 180x77x100 210x77x100 240x77x110

899,- 1 999,- 2 999,- 1 1099,- 2 1099,- 1 1199,- 2 1199,- 1 1299,- 2
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castle 
sand

castle 
white

castle 
clay

nature 
white

1  kies de houtkleur

dressoir dressoir highboard* bergkast bergkast*

185x90x42 230x90x42 150x142x42 130x170x42 135x170x42

1599,- 1799,- 1799,- 1599,- 1799,-

boekenkast vitrine* tv-dressoir tv-dressoir salontafel

75x170x35 120x200x42 140x53,5x42 180x53,5x42 120x40x60

899,- 1999,- 799,- 899,- 699,-

salontafel eetkamertafel uitschuifbare tafel bartafel

80x39x80 160x77x90 190x77x100 220x77x100 160/220x77x100 190/250x77x100 160/205x77x140 130x92x90

599,- 799,- 899,- 999,- 1399,- 1499,- 1699,- 699,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

Onderhoudsadvies: WaxOil

Santorini 
Eigenschappen:
•  deels massief eiken in 4 kleuren, geolied
• ledverlichting
• soft-closing deuren en laden

bijzettafel met lade bijzettafel wandplank boekenkast 5 vakken boekenkast 10 vakken

60x39x60 60x39x60 120x28x25 70x190x35 70x190x35

449,- 399,- 269,- 899,- 899,-
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dressoir dressoir* dressoir* lowboard* lowboard*

180x80x42 210x80x42 240x90x42 130x60x40 150x60x40

1399,- 1499,- 1599,- 799,- 899,-

lowboard* highboard* vitrine* bergkast* roomdivider

180x60x40 125x140x42 100x190x42 100x190x42 70x190x35

999,- 1599,- 1699,- 1599,- 899,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen: A++ t/m A

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (kikarhout) en MatPolish (mdf)

Tokyo 
Eigenschappen:
•  massief kikarhout, onbewerkt
•     metaalprofiel rondom deuren en laden
• gerookt glas in highboard en vitrine
•  ledverlichting
• soft-closing deuren en laden

eetkamertafel

140x77x90 180x77x100 210x77x100 240x77x100

1099,- 1199,- 1299,- 1399,-

salontafel bijzettafel laptoptafel bartafel

120x40x60 60x40x60 40x55x40 140x92x90 170x92x100

599,- 299,- 129,- 1099,- 1199,-
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rek 2 vakken + 2 legplanken rek 3 vakken + 3 legplanken + 
1 verplaatsbaar metalen paneel

rek 4 vakken + 4 legplanken + 
2 verplaatsbare metalen panelen

rek 5 vakken + 5 legplanken + 
3 verplaatsbare metalen panelen

45x88x35 45x131x35 45x174x35 45x217x35

129,- 219,- 269,- 349,-

box met legplank box met deur set extra metalen paneel 
en houten legplank

41x41x36 41x41x36 -

159,- 159,- 60,-

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

Onderhoudsadvies: Natural Woodsealer 2.0 (kikarhout) en MatPolish (mdf)

Vincent 
Eigenschappen:
•  smoked kikarhout (massief)
• metalen off-black frame
•  eenvoudige zelfmontage
•  verplaatsbare planken en metalen achterwanden
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banken

DE BANK IS EEN ESSENTIEEL DEEL VAN 

JE LEEFRUIMTE. DAAROM STEL JE HEM 

BIJ ONS HELEMAAL ZELF SAMEN, VAN DE 

KLEINSTE DETAILS TOT DE OPVALLENDSTE 

ONDERDELEN. WAT JE OOK ZOEKT IN EEN 

BANK OF ZITHOEK, BIJ HENDERS & HAZEL 

VIND JE ZONDER TWIJFEL WAT JE ZOEKT!  

OVERZICHT
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3-zits zonder armen longchair rechts/links longchair XL rechts/links poef kussen klein

176x98x110 113x98x210 148x98x176 120x43x74 56x60x15

1199,- 1 1199,- 1 1249v 599,- 1 59,- 1

1  kies de opstelling

1-zits lounge loveseat 2-zits 3-zits 4-zits

126x98x136 135x98x110 165x98x110 218x98x110 285x98x110

1099,- 1 1099,- 1 1299,- 1 1399,- 1 1699,- 1

4-zits rond** 2-zits arm rechts/links 2-zits rond arm rechts/links 3-zits arm rechts/links 2-zits zonder armen

282x98x131 144x98x110 141x98x131 197x98x110 123x98x110

1899,- 1 1199,- 1 1099,- 1 1299,- 1 1099,- 1

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
*  met uitzondering van stof Rocky, stof Leopard en stof Secilia
**  bestaat uit 2 delen

3  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren*

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

2  kies het zitcomfort

Supreme Foam
vanaf 35,-

Basis comfort 
Polyether

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)

BcBc

Albi 
Eigenschappen:
•  keuze uit 4 mogelijkheden voor het zitcomfort
• optimaal zitcomfort door nosagvering
• rugkussens van crushed foam met siliconenmix
•  keuze uit vele stoffen en kleuren

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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ottomane klein rechts/links poef

137102x106 92x46 x62

900,- 1 1550,- 2 429,- 1 679,- 2

2-zits arm rechts/links* 2,5-zits arm rechts/links* 3-zits arm rechts/links* hoek rond longchair rechts/links

156x102x103 172x102x103 186x102x103 112x102x112 98x102x163

999,- 1 1899,- 2 1099,- 1 2099,- 2 1199,- 1 2299,- 2 1000,- 1 1800,- 2 1000,- 1 1850,- 2

opties: a, e, f opties: a, e, f opties: a, e, f

1  kies de opstelling

fauteuil 2-zits 2,5-zits 3-zits 1-zits arm rechts/links*

107x102x103 175x102x103 191x102x103 205x102x103 88x102x103

899,- 1 1799,- 2 1099,- 1 2199,- 2 1199,- 1 2399,- 2 1299,- 1 2599,- 2 799,- 1 1499,- 2

opties: d, e, f opties: b, c, e, f opties: b, c, e, f opties: b, c, e, f opties: a, e, f

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.

a. 1x elektrisch  
relaxsysteem voor 

elementen met  
1 arm 400,-

b. 2x elektrisch 
relaxsysteem voor 

elementen met  
2 armen 800,-

c. 1x elektrisch  
relaxsysteem rechts/
links voor elementen 

met 
2 armen 400,-

d. 1x elektrisch  
relaxsysteem voor 

fauteuil 400,-

e. manueel 
verstelbare  

hoofdsteun vanaf  
75,- (alleen  

mogelijk i.c.m. 
elektrische  

relaxfunctie)

f. usb-connector 
150,-

accu voor alle 
elektrische  

elementen 200,-

4  kies de opties 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

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.

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

3  kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

houten poot
naturel
15cm

houten poot
zwart
15cm

2  kies de poot

Atlanta 
Eigenschappen:
•  keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
• optimaal comfort door nosagvering in zit en rug
• keuze uit 2 soorten poten
•  optioneel: elektrisch relaxsysteem, usb-connector, 

manueel verstelbare hoofdsteunen en/of accu
•  keuze uit stof, leder of een combinatie
• contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 



04983: BALTIMORE 3 SEATERP �
�

�����������

�������

�����������
�������

��
��
��
��
��
�

��
��

��
�

04983: BALTIMORE 3 SEATERP �
�

�����������

�������

�����������
�������

��
��
��
��
��
�

��
��

��
�

04983: BALTIMORE 3 SEATERP �
�

�����������

�������

�����������
�������

��
��

��
��

��
�

��
��
��
�

04983: BALTIMORE 3 SEATERP �
�

�����������

�������

�����������
�������

��
��
��
��
��
�

��
��

��
�

Henders & Hazel206

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.

2-zits 2,5-zits 3-zits 3,5-zits 2-zits arm rechts/links*

170x84x93 190x84x93 210x84x93 230x84x93 156x84x93

999,- 1 1799,- 2 1099,- 1 1899,- 2 1199,- 1 1999,- 2 1299,- 1 2099,- 2 899,- 1 1599,- 2

2,5-zits arm rechts/links* 3-zits arm rechts/links* 3,5-zits arm rechts/links* longchair rechts/links ottomane klein rechts/links

176x84x93 196x84x93 216x84x93 96x84x153 133x84x93

999,- 1 1699,- 2 1099,- 1 1799,- 2 1199,- 1 1899,- 2 999,- 1 1499,- 2 599,- 1 999,- 2

hoek

90x84x90

599,- 1 999,- 2

1  kies de opstelling

Pocket Comfort vanaf 100,-
(+ 1cm zithoogte extra) 

4  kies de bekleding

3  kies het zitcomfort

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

poot A 16cm 
rvs-look metaal

poot A 16cm  
off-black metaal

poot B 15cm 
naturel hout

poot B 15cm 
zwart hout

2  kies de poot

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

Supreme Foam
(standaard)

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.

Baltimore 
Eigenschappen:
•   keuze uit 2 mogelijkheden voor het zitcomfort
• optimaal zitcomfort door nosagvering
• keuze uit 4 soorten poten
•  keuze uit vele stof- en ledersoorten

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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hoek

104x87/104x104

949,- 1

1-zits 2,5-zits 3-zits 1-zits arm recht/links* 2,5-zits arm rechts/links*

123x87/104x104 197x87/104x108 214x87/104x108 99x87/104x104 174x87/104x108

999,- 1 1299,- 1 1399,- 1 899,- 1 1249,- 1

opties: a, e opties: c, d, e opties: c, d, e opties: a, e opties: b, e

3-zits arm rechts/links* 1-zits zonder armen longchair rechts/links ottomane rechts/links poef

191x87/104x108 78x87/104x104 104x87/104x165 242x87/104x108 98x44x64

1349,- 1 799,- 1 1150,- 1 1250,- 1 479,- 1

opties: b, e

1  kies de opstelling

3  kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

5  kies de bekleding
combinatiebekleding twee stoffen mogelijk

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

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.

1. in stof vanaf
 afmetingen zijn in cm bxhxd.

rvs-look metaal
(standaard)

rough off-black metaal
(standaard)

designpoot
rough off-black 

metaal vanaf  
75,-

2  kies de poot

e. usb-connector 
150,-

a. 1x elektrisch  
relaxsysteem voor 
1-zits met 2 armen 
of arm rechts/links 

350,-

b . 1x elektrisch  
relaxsysteem voor 

2,5- en 3-zits met arm 
rechts/links 350,-

c. 2x elektrisch 
relaxsysteem voor 
2,5- en 3-zits met  

2 armen 700,-

d. 1x elektrisch 
relaxsysteem 

rechts/links voor 
2,5- en 3-zits met 2 

armen 
350,-

4  kies de opties

accu voor alle 
elektrische  

elementen 200,-

Bari 
Eigenschappen:
•  keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 3 soorten poten
•  optioneel: elektrisch relaxsysteem, usb-connector  

en/of accu
•  standaard handmatig verstelbare hoofdsteun
•  keuze uit vele stoffen en kleuren, combinatie mogelijk

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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fauteuil loveseat 2-zits 2,5-zits 3-zits

60x87x100 90x87x100 140x87x100 150x87x100 180x87x100

849,- 1 1799,- 2 899,- 1 1899,- 2 1099,- 1 2099,- 2 1199,- 1 2199,- 2 1249,- 1 2299,- 2

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

1-zits arm rechts/links 1,5-zits arm rechts/links 2-zits arm rechts/links 2,5-zits arm rechts/links 3-zits arm rechts/links

60x87x100 90x87x100 140x87x100 150x87x100 180x87x100

799,- 1 1599,- 2 849,- 1 1699,- 2 1049,- 1 1899,- 2 1149,- 1 1999,- 2 1199,- 1 2099,- 2

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

1-zits zonder armen 1,5-zits zonder armen 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen

60x87x100 90x87x100 140x87x100 150x87x100 180x87x100

799,- 1 1399,- 2 849,- 1 1499,- 2 999,- 1 1699,- 2 1099,- 1 1799,- 2 1149,- 1 1899,- 2

hoek hoek rond longchair rechts/links ottomane groot rechts/links ottomane klein rechts/links

100x87x100 118x87x118 73x87x169 242x87x100 143x87x100

799,- 1 1599,- 2 899,- 1 1699,- 2 949,- 1 1799,- 2 1099,- 1 2299,- 2 799,- 1 1599,- 2

optie: a

lounge-eindstuk rechts/links poef hoofdsteun

126x87x148 90x44/46x60 61x21x12

999,- 1 1999,- 2 449,- 1 749,- 2 139,- 1 229,- 2

optie: a

1  kies de opstelling*

6  kies de bekleding
combinatiebekleding twee stoffen

of stof en leder mogelijk

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

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

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten
* Hoogte is gemeten bij poothoogte van 8cm

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

5  kies het zitcomfort

HR + Polyether
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

standaard poot 
hout

standaard poot 
metaal

a. designpoot 
rough off-black 

vanaf 75,-

2  kies de poot

3  kies de zithoogte

bank wordt geleverd met een poothoogte  
van 8 of 10cm, waardoor de zithoogte 

44 of 46cm wordt.

arm A  
20/23cm

arm B  
23/25cm

4  kies de armleuning

Bergen 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 3 soorten poten
• keuze uit 2 armen
•  keuze uit 2 zithoogtes
•  keuze uit stof, leder of een combinatie
•  contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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loveseat 2,5-zits 3-zits 3,5-zits 2,5-zits arm rechts/links*

127x82x105 187x82x105 207x82x105 227x82x105 166x82x105

949,- 1 1599,- 2 1399,- 1 2199,- 2 1499,- 1 2399,- 2 1599,- 1 2599,- 2 1249,- 1 1999,- 2

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

3-zits arm rechts/links* 3,5-zits arm rechts/links* 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen

186x82x105 206x82x105 142x82x105 162x82x105 182x82x105

1349,- 1 2199,- 2 1449,- 1 2399,- 2 1099,- 1 1799,- 2 1199,- 1 1999,- 2 1299,- 1 2199,- 2

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

hoek longchair rechts/links ottomane groot rechts/links ottomane klein rechts/links poef groot**

101x82x101 107x82x166 248x82x107 145x82x107 106x45x60

999,- 1 1699,- 2 1149,- 1 1899,- 2 1599,- 1 2599,- 2 1099,- 1 1799,- 2 549,- 1 849,- 2

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

poef klein** hoofdsteun

80x45x60 58x21x16

499,- 1 749,- 2 99,- 1 159,- 2

1  kies de opstelling

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.

3  kies het zitcomfort

HR + Polyether
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

a. designpoot 
zwart metaal 

vanaf 75,-

standaard poot

2  kies de poot

Bilbao 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 2 soorten poten
•  keuze uit stof, leder of een combinatie

4  kies de bekleding
combinatiebekleding twee stoffen

of stof en leder mogelijk

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

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. 
** Geen combinatiebekleding mogelijk

meubelconfigurator
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loveseat 2,5-zits 3-zits 3,5-zits 2,5-zits arm rechts/links*

127x82x105 187x82x105 207x82x105 227x82x105 166x82x105

1099,- 1 1499,- 1 1599,- 1 1699,- 1 1349,- 1

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

3-zits arm rechts/links* 3,5-zits arm rechts/links* 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen

186x82x105 206x82x105 142x82x105 162x82x105 182x82x105

1449,- 1 1549,- 1 1199,- 1 1299,- 1 1399,- 1

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

hoek longchair rechts/links ottomane groot rechts/links ottomane klein rechts/links poef groot

101x82x101 107x82x166 248x82x107 145x82x107 106x45x60

1149,- 1 1299,- 1 1749,- 1 1149,- 1 649,- 1

optie: a optie: a optie: a optie: a optie: a

poef klein hoofdsteun

80x45x60 58x21x16

549,- 1 119,- 1

1  kies de opstelling

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.

3  kies het zitcomfort

HR + Polyether
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

a. designpoot 
zwart metaal 

vanaf 75,-

standaard poot

2  kies de poot

Bilbo 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 2 soorten poten
• met butterfly-stiknaad
• keuze uit vele stofsoorten en kleuren

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

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.

meubelconfigurator
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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.

2-zits 2,5-zits 3-zits 2-zits arm rechts/links* 2,5-zits arm rechts/links*

181x88/106x100/105 201x88/106x100/105 211x88/106x100/105 158x88/106x100/105 178x88/106x100/105

1299,- 1 2299,- 2 1349,- 1 2399,- 2 1399,- 1 2499,- 2 1199,- 1 2099,- 2 1249,- 1 2199,- 2

opties: b, c, d, e, f opties: b, c, d, e, f opties: b, c, d, e, f opties: a, d, e, f opties: a, d, e, f

3-zits arm rechts/links* 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen ottomane rechts/links

188x88/106x100/105 136x88/106x100/105 156x88/106x100/105 166x88/106x100/105 224x88/106x105

1299,- 1 2299,- 2 1099,- 1 1899,- 2 1149,- 1 1999,- 2 1199,- 1 2099,- 2 1300,- 1 2300,- 2

opties: a, d, e, f opties: e, f opties: e, f opties: e, f opties: e, f

longchair rechts/links hoek poef

101x88/106x180 103x88/106x103 84x47x61

1050,- 1 1800,- 2 949,- 1 1599,- 2 529,- 1 849,- 2

opties: e, f opties: e, f

1  kies de opstelling

off-black metaal f. designpoot  
off-black metaal 

vanaf 75,-

e. cross-stiksel
vanaf 75,-

d. usb-connector 
150,-

2  kies de poot

4  kies de opties

5  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

a. 1x elektrisch  
relaxsysteem voor 2-, 
2,5- en 3-zits met arm 

rechts/links 350,-

b. 2x elektrisch 
relaxsysteem voor 

2-, 2,5- en 3-zits 
met 2 armen 

700,-

c. 1x elektrisch 
relaxsysteem 

rechts/links voor 
2-, 2,5- en 3-zits 

met  
2 armen 350,-

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

accu voor alle 
elektrische  

elementen 200,-

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

3  kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

Busan 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 2 soorten poten
•  optioneel: elektrisch relaxsysteem, usb-connector,  

accu en/of cross-stiksel
•  standaard handmatig verstelbare hoofdsteun
•  keuze uit vele stof- en ledersoorten

meubelconfigurator
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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.

1  kies de opstelling

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

2  kies de poot 4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

standaard designpoot matzwart 
metaal vanaf 75,-

loveseat 2,5-zits 3-zits 3,5-zits 2,5-zits arm rechts/links* 

110x85x91 178x85x91 208x85x91 238x85x91 172x85x91

799,- 1 1199,- 1 1299,- 1 1399,- 1 1099,- 1

3-zits arm rechts/links* 3,5-zits arm rechts/links* 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen

202x85x91 232x85x91 152x85x91 182x85x91 212x85x91

1199,- 1 1299,- 1 999,- 1 1099,- 1 1199,- 1

hoek ottomane klein rechts/links ottomane groot rechts/links longchair rechts/links divan rechts/links

90x85x90 150x85x93 237x85x93 96x85x151 156x85x93

799,- 1 749,- 1 1199,- 1 899,- 1 799,- 1

hoofdsteun groot hoofdsteun klein poef

65x18x18 47x18x18 93x45x72

119,- 1 99,- 1 429,- 1

3  kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 150,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Cordoba 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 2 soorten poten
• keuze uit vele stoffen en kleuren

meubelconfigurator
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1  kies de opstelling

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

1-zits zonder armen 2-zits zonder armen hoek hoek rond longchair

83x92x102 162x92x102 123x92x123 123/168x92x123 83x92x172

699,- 1 999,- 1 899,- 1 899,- 1 999,- 1

poef poef halfrond arm rechts/links

93x47x83 105x47x105 30x56/15x44

499,- 1 599,- 1 100,- 1

Dublin 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  modulair: elementen zijn doorgestoffeerd en dus  

los te plaatsen
• keuze uit vele stoffen en kleuren

3  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

2  kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 150,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

meubelconfigurator
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Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen. 
* Elementen zonder armleuning of met 1 armleuning kunnen alleen gekoppeld worden aan een hoek, 1-zits, 1,5-zits, ottomane of longchair.
** 1-zits/1,5-zits en 1-zits/1,5-zits met één arm kunnen gekoppeld worden aan 2-zits/2,5-zits/2,5-zits XL/3-zits zonder arm of met één arm, hoek, longchair en ottomane.

1  kies de opstelling

Galway 
Eigenschappen:
•  keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
• keuze uit vele stoffen en kleuren

fauteuil loveseat 2-zits 2,5-zits 2,5-zits XL 3-zits

104x89x94 114x89x94 184x89x94 204x89x94 223x89x94 254x89x94

649,- 1 799,- 1 999,- 1 1099,- 1 1149,- 1 1199,- 1

1-zits arm  
rechts/links**

1,5-zits arm 
rechts/links**

2-zits arm  
rechts/links

2,5-zits arm 
rechts/links

2,5-zits XL
arm rechts/links

3-zits arm 
rechts/links

83x89x94 93x89x94 163x89x94 183x89x94 202x89x94 233x89x94

549,- 1 699,- 1 899,- 1 999,- 1 1049,- 1 1099,- 1

1-zits  
zonder armen**

1,5-zits  
zonder armen**

2-zits  
zonder armen

2,5-zits  
zonder armen

2,5-zits XL
zonder armen

3-zits  
zonder armen

61x89x94 71x89x94 141x89x94 161x89x94 180x89x94 211x89x94

449,- 1 599,- 1 799,- 1 899,- 1 949,- 1 999,- 1

ottomane 
rechts/links hoek poef klein poef groot hoofdsteun 3-zits zonder armen met 

longchair rechts/links

220x89x95 92x89x92 60x48x70 90x48x120 55x17x16 233x89x94/153

899,- 1 649,- 1 399,- 1 549,- 1 129,- 1 1199,- 1

3-zits + longchair 
rechts/links

3-zits met longchair en 
ottomane rechts/links

2,5-zits + ottomane 
rechts/links

254x89x94/153 325x89x153/221 275x89x94/221

1299,- 1 1999,- 1 1799,- 1

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

3  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 

en kleuren
Supereme Foam 

met Dacron
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

meubelconfigurator
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ottomane rechts/links poef

242x87/104x108 92x44x64

1250,- 1 2250,- 2 479,- 1 779,- 2

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

standaard poot 
rvs-look

designpoot rvs-look  
vanaf 75,-

designpoot zwart 
metaal vanaf 75,-

3  kies de poot

a. 1x elektrisch  
relaxsysteem voor  

2,5- en 3-zits met arm 
rechts/links 350,-

b. 2x elektrisch 
 relaxsysteem 

voor 2,5- en 3-zits 
met 2 armen 

700,-

c. 1x elektrisch  
relaxsysteem voor  
2,5- en 3-zits met  

2 armen 350,-

d. usb-connector 
150,-

4  kies de opties

2,5-zits 3-zits 2,5-zits arm rechts/links* 3-zits arm rechts/links* longchair rechts/links

220x87/104x108 232x87/104x108 188x87/104x108 200x87/104x108 111x87/104x165

1299,- 1 2199,- 2 1399,- 1 2299,- 2 1249,- 1 2099,- 2 1349,- 1 2199,- 2 1150,- 1 2000,- 2

opties: b, c, d opties: b, c, d opties: a, d opties: a, d

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

1  kies de opstelling

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.

accu voor alle 
elektrische  

elementen 200,-

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

2  kies het zitcomfort

Supreme Foam 
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

Greymouth 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 3 soorten poten
•  optioneel: elektrisch relaxsysteem, usb-connector  

en/of accu
•  standaard handmatig verstelbare hoofdsteunen
•  keuze uit stof, leder of een combinatie

meubelconfigurator
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1  kies de opstelling

2-zits 2,5-zits 3-zits 2-zits arm rechts/links* 2,5-zits arm rechts/links*

174x80/99x105/120 194x80/99x105/120 224x80/99x105/120 158x80/99x105/120 178x80/99x105/120

1199,- 1 2099,- 2 1299,- 1 2299,- 2 1399,- 1 2499,- 2 1099,- 1 1999,- 2 1199,- 1 2199,- 2

3-zits arm rechts/links* 2-zits zonder armen** 2,5-zits zonder armen** 3-zits zonder armen** longchair rechts/links

208x80/99x105/120 142x80/99x105/120 162x80/99x105/120 192x80/99x105/120 98x80/99x161

1299,- 1 2399,- 2 999,- 1 1899,- 2 1099,- 1 2099,- 2 1199,- 1 2299,- 2 1199,- 1 2099,- 2

ottomane rechts/links poef

245x80/99x104 80x45x60

1399,- 1 2499,- 2 549,- 1 849,- 2

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen. 
* Elementen met 1 armleuning kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden. 
** Elementen zonder armleuning kunnen alleen gekoppeld worden aan een longchair of ottomane.

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
Afmetingen met vaste armleuning gemeten

5  kies het zitcomfort4  kies de zitfunctie

2x manueel  
verstelbare 

zitting 200,-

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra) 

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra) 

matzwart metaal
(standaard)

vast designpoot
matzwart metaal

vanaf 75,- 

verstelbaar
vanaf 75,-

3  kies de poot2  kies de armleuning

6  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

Supreme Foam
(standaard)

London 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 2 soorten poten
• keuze uit 2 armen
•  optioneel: manueel verstelbare zitting
• standaard handmatig verstelbare hoofdsteunen
•  keuze uit vele stof- en ledersoorten

meubelconfigurator
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1  kies de opstelling

loveseat 3-zits 4-zits* 4-zits rond* poef klein

128/150x90x110 223/245x90x110 272/295x90x110 250/285x90x130 93x45x63

999,- 1 1399,- 1 1699,- 1 1799,- 1 399,- 1

poef groot kussen

123x45x63 53x54x12

429,- 1 49,- 1

3  kies de bekleding

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren**

 1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
* bestaat uit 2 delen
**  met uitzondering van stof Rocky, stof Leopard en stof Secilia

2  kies het zitcomfort

Supreme Foam
vanaf 30,-

Basis comfort 
Polyether

Pocket Comfort 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)

Pocket Comfort+ 
vanaf 150,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

BcBc

Marseille 
Eigenschappen:
•   keuze uit 4 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  rugkussens uit 70% silliconen en 30% foam
•  standaard met verstelbare armleuning
•  keuze uit vele stoffen en kleuren

meubelconfigurator
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2-zits arm rechts/links 2,5-zits arm rechts/links 3-zits arm rechts/links 1-zits zonder armen 2-zits zonder armen

136x89x100 153x89x100 166x89x100 68x89x100 136x89x100

999,- 1 1699,- 2 1049,- 1 1799,- 2 1099,- 1 1899,- 2 599,- 1 999,- 2 899,- 1 1399,- 2

opties: a, b, d, f opties: a, b, d, e, f opties: a, b, d, f opties: a, f opties: a, f

2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen longchair rechts/links ottomane groot rechts/links ottomane klein rechts/links

153x89x100 166x89x100 77/97x89x175 224x89x100 127x89x100

949,- 1 1499,- 2 999,- 1 1599,- 2 999,- 1 1549,- 2 1199,- 1 2049,- 2 749,- 1 1349,- 2

opties: a, e, f opties: a, f opties: c, f opties: c, f optie: f

hoek hoofdsteun poef klein poef groot

98x89x98 60x17x17 60x47x60 60x47x80

749,- 1 1349,- 2 139,- 1 249,- 2 429,- 1 699,- 2 449,- 1 749,- 2

optie: f

fauteuil 2-zits 2,5-zits 3-zits 1-zits arm rechts/links

68x89x100 136x89x100 153x89x100 166x89x100 68x89x100

799,- 1 1599,- 2 1099,- 1 1999,- 2 1149,- 1 2099,- 2 1199,- 1 2199,- 2 699,- 1 1299,- 2

opties: a, b, d, f opties: a, b, d, f opties: a, b, d, e, f opties: a, b, d, f opties: a, b, d, f

1  kies de opstelling
7  kies de bekleding

Combinatie van stoffen of stof en leder mogelijk

Napels 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 3 soorten poten
•  keuze uit 6 armen
•  keuze uit 2 zithoogtes
•  verkrijgbaar in vaste of verstelbare rugleuning
•  optioneel: manuele schuifzitting, elektrisch relaxsysteem, 

loungefunctie, opbergbox, usb-connector en/of accu
•  keuze uit stof, leder of een combinatie

meubelconfigurator
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1. in stof vanaf
2. in leder vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten
Hoogte is gemeten bij poothoogte van 13cm

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

4  kies de zithoogte

2  kies de armleuning

hout
koloniaal

zwart 
metaal

rvs-look metaal

3  kies de poot

7  kies de bekleding
Combinatie van stoffen of stof en leder mogelijk

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 40 leder-
kleuren en -kwaliteiten

8  kies de relaxfunctie

6  kies de rugleuning

vast f. met klikfunctie
totale diepte +4cm

vanaf 100,-

9  kies de loungefunctie

10 kies de extra opties

e. meerprijs 350,-
(alleen mogelijk bij 2,5-zits  

en poothoogte 13cm)

c. opbergbox 
200,-

d. usb-connector 150,- 
(alleen mogelijk i.c.m. 

elektrische relaxfunctie)

* dit type arm beïnvloedt de zitbreedte / ** meerprijs vanaf 100,-

21cm** 28cm 29cm**27/34cm* 26cm 20cm

a. manuele schuifzitting
vanaf 100,-

b. elektrische relaxfunctie
vanaf 350,-

(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)

47cm bij 
poothoogte 13cm

49cm bij 
poothoogte 15cm

accu voor alle 
elektrische  

elementen 200,-

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

5  kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)
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4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

2-zits 2,5-zits 3-zits 4-zits 2-zits arm  
rechts/links*

174x81x91 194x81x91 214x81x91 244x81x91 159x81x91

899,- 1 1599,- 2 949,- 1 1749,- 2 999,- 1 1849,- 2 1099,- 1 1949,- 2 799,- 1 1549,- 2

2,5-zits arm 
rechts/links*

3-zits arm 
rechts/links*

4-zits arm 
rechts/links* 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen

179x81x91 199x81x91 229x81x91 132x81x91 152x81x91

849,- 1 1649,- 2 899,- 1 1749,- 2 999,- 1 1849,- 2 699,- 1 1449,- 2 749,- 1 1549,- 2

3-zits zonder armen 4-zits zonder armen 2-zits zonder armen met  
longchair rechts/links

2,5-zits zonder armen met  
longchair rechts/links

3-zits zonder armen met  
longchair rechts/links

172x81x91 202x81x91 240x81x91/150 260x81x91/150 280x81x91/150

799,- 1 1649,- 2 899,- 1 1749,- 2 1499,- 1 2399,- 2 1599,- 1 2499,- 2 1699,- 1 2599,- 2

4-zits zonder armen met  
longchair rechts/links

2-zits met longchair 
rechts/links

2,5-zits met longchair 
rechts/links

3-zits met longchair  
rechts/links

4-zits met longchair  
rechts/links

310x81x91/150 256x81x91/150 276x81x91/150 296x81x91/150 326x81x91/150

1899,- 1 2699,- 2 1599,- 1 2499,- 2 1699,- 1 2649,- 2 1799,- 1 2749,- 2 1999,- 1 2849,- 2

hoek ottomane klein 
rechts/links poef Nova Zembla

90x81x90 133x81x91 90x45x60

649,- 1 999,- 2 699,- 1 1099,- 2 449,- 1 649,- 2

1  kies de opstelling

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten Pocket Comfort 

vanaf 100,- / 75,- 
voor poef (+ 1cm 
zithoogte extra)

3  kies het zitcomfort

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

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

2  kies de poot

antraciet metaalrvs-look metaal off-black metaal designpoot  
antraciet metaal  

vanaf 75,- 

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

Supreme Foam
(standaard)

Novara 
Eigenschappen:
•   keuze uit 2 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 4 soorten poten
•   keuze uit vele stof- en ledersoorten

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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3-zits arm rechts/links longchair rechts/links ottomane rechts/links poef

197x79/101x106 103x79/101x162 247x79/101x107 90x45x60

1299,- 1 2399,- 2 1199,- 1 2099,- 2 1399,- 1 2499,- 2 549,- 1 799,- 2

1  kies de opstelling

2-zits 2,5-zits 3-zits 2-zits arm rechts/links 2,5-zits arm rechts/links

180x79/101x106 200x79/101x106 230x79/101x106 147x79/101x106 167x79/101x106

1199,- 1 2099,- 2 1299,- 1 2299,- 2 1399,- 1 2499,- 2 1099,- 1 1999,- 2 1199,- 1 2199,- 2

2x manuele 
schuifzitting 200,-

3  kies de zitfunctie

5  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

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

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

antraciet metaal antraciet metaal

2  kies de poot

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

4  kies het zitcomfort

HR + Polyether
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)

Santiago 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  optimaal zitcomfort door nosagvering
•  keuze uit 2 soorten poten
•  optioneel: manuele schuifzitting
•  standaard handmatig verstelbare hoofdsteunen
•  keuze uit vele stof- en ledersoorten
•  contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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loveseat 3-zits 3,5-zits 4-zits 4-zits in 2 delen hoek

140x81x103 200x81x103 232x81x103 272x81x103 274x81x103 106x81x106

999,- 1 1299,- 1 1399,- 1 1499,- 1 1599,- 1 799,- 1

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

1  kies de opstelling

1-zits arm 
rechts/links

1,5-zits arm 
rechts/links

1,5-zits XL arm 
rechts/links

3-zits arm 
rechts/links

3,5-zits arm 
rechts/links

4-zits arm 
rechts/links

99x81x103 118x81x103 136x81x103 178x81x103 210x81x103 250x81x103

799,- 1 849,- 1 899,- 1 1149,- 1 1249,- 1 1299,- 1

1-zits zonder armen 1,5-zits zonder armen 1,5-zits XL zonder armen 3-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen 4-zits zonder armen

76x81x103 95x81x103 114x81x103 156x81x103 188x81x103 228x81x103

649,- 1 699,- 1 749,- 1 999,- 1 1099,- 1 1199,- 1

ottomane klein longchair XL
arm rechts/links

longchair XXL
arm rechts/links

longchair XXL
lange arm rechts/links

longchair XL
zonder armen

longchair XXL
zonder armen

144x81x106 118x81x162 138x81x162 118x81x222 103x81x162 123x81x162

899,- 1 1149,- 1 1199,- 1 1349,- 1 999,- 1 1049,- 1

armkussen hoofdsteun groot hoofdsteun klein

63x63x10 72x16x18 65x16x18

109,- 1 99,- 1 89,- 1

3  kies het zitcomfort 4  kies de optie 

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

zijkant doorstofferen  
vanaf 75,- 

(bij elementen met 0 of 1 arm, 
bij doorstofferen

geen koppelmogelijkheid)

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)

Supreme Foam
(standaard)

2  kies de poten

standaard  
houten poot

designpoot  
matzwart metaal 

75,- per arm

5  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen 

zijn in cm bxhxd

Seattle 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  optimaal zitcomfort door nosagvering
•  keuze uit 2 soorten poten
•  optioneel: doorgestoffeerde zijkant bij elementen met  

0 of 1 arm (bij doorstofferen geen koppelmogelijkheid)
•  los armkussen mogelijk
•   keuze uit vele stoffen en kleuren

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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3-zits zonder armen ottomane rechts/links longchair rechts/links hoek poef

156x78/98x105 241x78/98x103 119x78/98x165 99x78/98x102 88x45x58

999,- 1 1100,- 1 1000,- 1 749,- 1 429,- 1

1  kies de opstelling

2,5-zits 3-zits 2,5-zits arm rechts/links* 3-zits arm rechts/links* 2,5-zits zonder armen

205x78/98x105 238x78/98x105 167x78/98x105 197x78/98x105 126x78/98x105

1099,- 1 1199,- 1 999,- 1 1099,- 1 899,- 1

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

standaard poot designpoot  
vanaf 75,-

2  kies de poot 3  kies het zitcomfort

HR + Polyether
(standaard)

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)

Trinidad 
Eigenschappen:
•     keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
• optimaal zitcomfort door nosagvering
•  keuze uit 2 soorten poten
• standaard handmatig verstelbare hoofdsteunen
• keuze uit vele stoffen en kleuren

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

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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fauteuil 2-zits 2,5-zits 3-zits 1-zits arm 
rechts/links

114x79/107x110 182x79/107x110 200x79/107x110 212x79/107x110 91x79/107x110

799,- 1 1549,- 2 1199,- 1 2299,- 2 1299,- 1 2399,- 2 1399,- 1 2499,- 2 699,- 1 1249,- 2

opties: a, c, e opties: a, c, d, e, f opties: a, c, d, e, f opties: a, c, d, e, f opties: a, c, e

2-zits arm 
rechts/links

2,5-zits arm 
rechts/links

3-zits arm 
rechts/links

1-zits 
zonder armen

2-zits 
zonder armen

159x79/107x110 177x79/107x110 189x79/107x110 68x79/107x110 136x79/107x110

1099,- 1 1999,- 2 1199,- 1 2099,- 2 1299,- 1 2199,- 2 599,- 1 949,- 2 999,- 1 1699,- 2

opties: a, c, d, e, f opties: a, c, d, e, f opties: a, c, d, e, f

1  kies de opstelling

2,5-zits 
zonder armen

3-zits 
zonder armen hoek longchair groot 

 rechts/links
longchair klein  

rechts/links

154x79/107x110 166x79/107x110 130x79/107x127 116x79/107x194 100x79/107x175

1099,- 1 1799,- 2 1199,- 1 1899,- 2 999,- 1 1799,- 2 1299,- 1 1999,- 2 1199,- 1 1899,- 2

optie: a optie: a

ottomane groot  
rechts/links

ottomane klein  
rechts/links poef klein poef groot

238x79/107x107 128x79/107x107 60x45x60 57x45x83

1499,- 1 2299,- 2 899,- 1 1599,- 2 379,- 1 549,- 2 399,- 1 599,- 2

optie: a optie: a optie: b optie: b

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.  
*  Inclusief ingebouwde usb-connector.

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 

Tycan 
Eigenschappen:
•   keuze uit 3 mogelijkheden voor het zitcomfort
•   keuze uit 2 soorten poten
•   optioneel: elektrisch relaxsysteem incl. usb-connector, 

elektrisch relaxsysteem zero gravity incl. usb-connector, 
opbergbox in poef en/of accu

•   standaard handmatig verstelbare hoofdsteunen
•   keuze uit vele stof- en ledersoorten
•   kies je accent in alle stoffen en kleuren (bij leder enkel 

mogelijk ton sur ton)

4  kies de extra opties

b. opbergbox in 
poef/hocker 150,-

accu voor alle 
elektrische  

elementen 200,-

standaard poot a. designpoot  
vanaf 100,-

3  kies de poot

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten 

6  kies de bekleding

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

2  kies het zitcomfort

Pocket Comfort 
vanaf 75,- (+ 1cm 
zithoogte extra)

Pocket Comfort+ 
vanaf 100,- (+ 1cm 

zithoogte extra)

Supreme Foam
(standaard)

d. elektrisch 
relaxsysteem 
dubbel 700,-

e. zero gravity 
enkel/fauteuil 

500,-

f. zero gravity 
dubbel 1000,-

c. elekrisch 
relaxsysteem enkel/

fauteuil 350,-

5  kies de relaxfunctie*
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2-zits 2,5-zits 3-zits 4-zits 2-zits arm  
rechts/links*

176x81x91 196x81x91 216x81x91 244x81x91 159x81x91

899,- 1 1649,- 2 949,- 1 1749,- 2 999,- 1 1849,- 2 1099,- 1 1949,- 2 799,- 1 1549,- 2

2,5-zits arm  
rechts/links*

3-zits arm  
rechts/links*

4-zits arm  
rechts/links* 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen

179x81x91 199x81x91 229x81x91 140x81x91 160x81x91

849,- 1 1649,- 2 899,- 1 1749,- 2 999,- 1 1849,- 2 699,- 1 1449,- 2 749,- 1 1549,- 2

1  kies de opstelling

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

3-zits zonder armen 4-zits zonder armen 2-zits zonder armen met  
longchair rechts/links

2,5-zits zonder armen met  
longchair rechts/links

3-zits zonder armen met 
longchair rechts/links

180x81x91 210x81x91 240x81x91/150 260x81x91/150 280x81x91/150

799,- 1 1649,- 2 899,- 1 1749,- 2 1449,- 1 2449,- 2 1549,- 1 2549,- 2 1649,- 1 2649,- 2

4-zits zonder armen met 
longchair rechts/links

2-zits met longchair 
rechts/links

2,5-zits met longchair 
rechts/links

3-zits met longchair  
rechts/links

4-zits met longchair  
rechts/links

310x81x91/150 257x81x91/150 277x81x91/150 297x81x91/150 327x81x91/150

1849,- 1 2749,- 2 1599,- 1 2549,- 2 1699,- 1 2649,- 2 1799,- 1 2749,- 2 1899,- 1 2849,- 2

hoek ottomane klein 
rechts/links poef Nova Zembla

90x81x90 132x81x91 90x45x60

649,- 1 999,- 2 699,- 1 1099,- 2 449,- 1 649,- 2

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten 

Supreme Foam
(standaard)

3  kies het zitcomfort2  kies het materiaal van de poot

antraciet metaalrvs-look metaal off-black metaal designpoot  
antraciet metaal  

vanaf 75,-

4  kies de bekleding

Extra stiknaad bij uitvoering in leder

Pocket Comfort
vanaf 100,-/75,-  
voor poef (+ 1cm 
zithoogte extra)

Zembla 
Eigenschappen:
•   keuze uit 2 mogelijkheden voor het zitcomfort
•  keuze uit 4 soorten poten
• keuze uit vele stof- en ledersoorten

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

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen 
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Stoelen  en fauteu i ls

JE ZIT ZONDER TWIJFEL GOED BIJ 

HENDERS & HAZEL, TENMINSTE 

TOCH ALS JE OOK KIEST VOOR ONZE 

STOELEN EN FAUTEUILS! OF JE NU 

GAAT VOOR EEN SIMPELE STOEL OF 

EEN UITGEBREIDE RELAXFAUTEUIL, 

DE KEUZE IS REUZE!

OVERZICHT
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JacquelineEden

Henders & Hazel

Chairs & Choices

meer dan 300 
stofmogelijkheden en -kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

armstoel Jacqueline in stof vanaf 299,-  
in leder vanaf 399,- 

1  kies optionele handgreep  
meerprijs 20,-

zwarte greep

zwarte greep

enkel mogelijk in stof

2  kies optionele Pocket Comfort 
meerprijs 20,-

3  kies optionele handgreep
meerprijs 20,-

1  kies optionele wielen
meerprijs 30,-

2  kies de bekleding

5  kies je contrastaccent

stoel Eden in stof vanaf 229,- | in leder vanaf 349,-
armstoel Eden in stof vanaf 279,- | in leder vanaf 449,-

3  kies de voor- en achterkant optioneel in een 
ander materiaal en kleur 

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en -kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten
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Malene/Malvino Olvi
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Chairs & Choices

stoel Olvi in stof vanaf 229,- | in leder vanaf 379,-
armstoel Olvi in stof vanaf 279,- | in leder vanaf 469,-

meer dan 300 
stofmogelijkheden en -kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

stoel Malene in stof vanaf 239,-
stoel Malvino in leder vanaf 329,- 

 

1  kies het frame

zwart metaal 
swingframe

2  kies optionele handgreep
meerprijs 20,- 

zwart metaal

rvs-look 
vierkant

rvs-look 
swingframe

zwart metaal

zwart metaal 
rond

zwart metaal 
vierkant

3  kies de bekleding

2  kies optionele Pocket Comfort 
meerprijs 20,-

3  kies optionele handgreep
meerprijs 20,-

1  kies optionele wielen
meerprijs 30,-

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en -kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

5  contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren
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Milva/Milan

90˚90˚

1  kies een stoel of barstoel

2  kies het frame

3  kies optionele handgreep
meerprijs 20,- 

5  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur 

achterkant en contrastbies hebben altijd dezelfde kleur

zwart rvs-look

rvs-look 
swingframe 

vierkant

zwart 
swingframe 

vierkant

zwart frame

stoel Milva in stof vanaf 229,- 
stoel Milan in leder vanaf 299,- 

barstoel Milva in stof vanaf 229,- 
barstoel Milan in leder vanaf 299,- 

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en -kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

barstoel alleen mogelijk 
met zwart frame

Brian/Brendon

armstoel Brian in stof Secilia 249,- 
armstoel Brendon in stofcombinatie Fantasy met Kibo 249,- 

1  kies een stoel

incl. handgreep

incl. handgreep

2  kies het frame

swingframe  
vierkant

4-poots

stof Secilia (Brian) stof voorkant Fantasy / achterkant Kibo
(Brendon)

4-poots met  
kruisverbinding

swingframe  
rond

3  kies de kleur

Chairs & Choices Stoelen



231hendersandhazel.nl

incl. handgreep

Mischa/MichielLucy/Lucas

stoel Mischa in stof Karese 199,- 
stoel Michiel in stof Pala 199,- 

armstoel Mischa in stof Karese 249,- 
armstoel Michiel in stof Pala 249,-

barstoel Mischa in stof Karese 229,- 
barstoel Michiel in stof Pala 229,- 

stoel Lucy in stof Maison 179,- 
stoel Lucas in stof Secilia 179,- 

armstoel Lucy in stof Maison 229,- 
armstoel Lucas in stof Secilia 229,-

barstoel Lucy in stof Maison 199,-
barstoel Lucas in stof Secilia 199,- 

incl. handgreepincl. handgreep incl. handgreepincl. handgreep

swingframe  
vierkant

swingframe  
vierkant

4-poots4-poots

stof Karese (Mischa) stof Pala (Michiel)

4-poots met  
kruisverbinding

4-poots met  
kruisverbinding

swingframe  
rond

swingframe  
rond

3  kies de kleur3  kies de kleur

1  kies een stoel, armstoel of barstoel1  kies een stoel, armstoel of barstoel

2  kies het frame van je stoel2  kies het frame van je stoel

of je barstoelof je barstoel

swingframe  
rond

swingframe  
rond

4-poots4-poots swingframe  
vierkant

swingframe  
vierkant

stof Maison (Lucy) stof Secilia (Lucas)

Stoelen
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Chris

Chiara

Armin Brody

Elza

stoel Brody in stofcombinatie Kibo met Savannah 229,- 
stoel Brody in microleder Corsica 249,-

1  kies optionele armleuning
meerprijs 50,- 

stoel Armin in stof Secilia 199,- 
armstoel Armin in stof Secilia 249,-

stoel Chris in stof Secilia 279,-
stoel Chris in stofcombinatie Secilia met Vito 279,-

1  kies optionele armleuning
meerprijs 50,-

stoel Elza in stof Leopard 199,- 
stoel Elza in stof Calabria 199,-barstoel Chiara in stof Vito 299,- | in leder Laredo 449,-

standaard  
uitgevoerd met 
Pocket Comfort

comfortabel zitten door 
speciale gasveer

Stoelen
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Lena

stoel Lena in stof Rocky 149,-

90˚90˚

stoel Julien in microleder Corsica 229,- 
armstoel 279,- | barstoel 249,- | bank 799,-

Julien

Manou

stoel Manou in stof Karese 149,- | barstoel 199,- 
armstoel 199 ,- | barstoel met armleuningen 249,-

Ivy

stoel Ivy in stofcombinatie Ponti met Calabria 189,-

Stoelen
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Asti Carola

fauteuil Cayenne in stof Karese 399,- 

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1  kies het zitcomfort 2  kies de poot

draaifauteuil Carola met lage rug in stof vanaf 799,- | in leder vanaf 1099,- 
(afgebeeld in stof Fantasy) 

met hoge rug in stof vanaf 849,- | in leder vanaf 1149,-  
(afgebeeld in microleder Corsica) 

poef in stof vanaf 399,- | in leder vanaf 529,- 
hoofdsteun in stof vanaf 119,- | in leder vanaf 199,- 

1  kies de poot

geborsteld 
metaal

zwart

Cayenne

3  kies de bekleding

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

fauteuil Asti met lage rug in stof vanaf 699,- (afgebeeld in stof Nubucco)  
in leder vanaf 1049,- | met hoge rug in stof vanaf 749,- (afgebeeld in  

stofcombinatie Toba en Nubucco) | in leder vanaf 1099,-

metaal  
(standaard)

draaipoot  
(meerprijs 150,-)

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort 
(meerprijs 40,-) 

Pocket Comfort+ 
(meerprijs 50,-)

fauteu i ls
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Angelica

fauteuil Angelica in stof vanaf 449,- | in leder vanaf 649,- 
(afgebeeld in stof Karese)

3  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

1  kies het frame

rvs-look zwart

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

Cloud

2  kies de bekleding1  kies het zitcomfort

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort
(meerprijs 75,-) 

Northon

clay vintage white black swingframe 
zwart

1  kies het frame

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2  kies de bekleding

draaifauteuil Cloud in stof vanaf 899,- 
(afgebeeld in stof Karese)

fauteuil Northon in stof vanaf 599,- (afgebeeld met swingframe in stof Karese,  
met houten frame in stof Secilia) | in leder vanaf 899,-

fauteu i ls
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Salerno

Henders & Hazel

Ravenna

Roskilde

draaipoot zwart   
(meerprijs 100,-)

matzwartrvs-look

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2  kies de bekleding

3  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

Reggio

standaard  
uitgevoerd met 
Pocket Comfort

fauteuil Roskilde in stof vanaf 649,- | in leder vanaf 849,- 
(afgebeeld in stof Karese)

fauteuil Ravenna in stof Kibo 399,- draaifauteuil Reggio in stof Karese 399,-

1  kies de poot

fauteu i ls

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1  kies de bekleding

verstelbare 
rugleuning

fauteuil Salerno in stof vanaf 899,- | in leder vanaf 1199,- 
(afgebeeld in stof Karese)

poef in stof vanaf 399,- | in leder vanaf 549,-
hoofdkussen in stof vanaf 89,- | in leder vanaf 169,-
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meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

3  kies de bekleding 3  kies de bekleding

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

Olympus Hera

relaxfauteuil Olympus in stof vanaf 1099,- | in leder vanaf 1699,- 
(afgebeeld in stof Secilia)

relaxfauteuil Hera in stof vanaf 1099,- | in leder vanaf 1699,- 
(afgebeeld in stofcombinatie Calabria met Rocky)

c l a s s

Pocket Comfort
(meerprijs 75,-)

cross-stiksel
(meerprijs 75,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

accu 
(meerprijs 200,-) 

alleen mogelijk i.c.m.  
elektrische verstelling

metalen open  
armleuning

(meerprijs 150,-)

Pocket Comfort
(meerprijs 75,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

small smallmedium mediumlarge large

accu 
(meerprijs 200,-) 

alleen mogelijk i.c.m.  
elektrische verstelling

metalen open  
armleuning

(meerprijs 150,-)

2-motorige elektrische  
verstelling 

(meerprijs 350,-)

2-motorige elektrische  
verstelling

(meerprijs 350,-)

1  kies de opties

2  kies de grootte 2  kies de grootte

1  kies de opties

52cm 52cm+ 2cm + 2cm- 2cm - 2cm

50cm 50cm+ 2cm + 2cm- 2cm - 2cm

relaxfauteu i ls
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c l a s s

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

3  kies de bekleding

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

Poseidon

relaxfauteuil Poseidon in stof vanaf 1499,- | in leder vanaf 1999,- 
(afgebeeld in stofcombinatie Ponti met Pala)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

1  kies de opties

nekkussen - los
(meerprijs vanaf 59,-)

hoge of lage rug

Pocket Comfort
(meerprijs 75,-)

+/- 7cm

small medium large  x-large

2  kies de grootte

52cm + 2cm + 2cm- 2cm

50cm + 2cm + 4cm- 2cm

relaxfauteu i ls
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c l a s s

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

3  kies de bekleding 3  kies de bekleding

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

Apollo Artemis

relaxfauteuil Apollo in stof vanaf 1799,- | in leder vanaf 2149,- 
(afgebeeld in leder Laredo met stof Cleo)

relaxfauteuil Artemis in stof vanaf 1799,- | in leder vanaf 2149,- 
(afgebeeld in leder Pegasso met stof Multifor)

1  kies de opties 1  kies de opties

zero gravity
3-motorige elektrische 

verstelling
(meerprijs 250,-)

zero gravity
3-motorige elektrische 

verstelling
(meerprijs 250,-)

accu
(meerprijs 200,-)

accu
(meerprijs 200,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

Pocket Comfort
(meerprijs 75,-)

Pocket Comfort
(meerprijs 75,-)

nekkussen - los
(meerprijs vanaf 59,-)

nekkussen - los
(meerprijs vanaf 59,-)

hoge of lage rug hoge of lage rug

+/- 7cm +/- 7cm

small smallmedium mediumlarge large x-large  x-large

2  kies de grootte 2  kies de grootte

52cm 52cm+ 2cm + 2cm+ 2cm + 2cm- 2cm - 2cm

50cm 50cm+ 2cm + 2cm+ 4cm + 4cm- 2cm - 2cm

relaxfauteu i ls
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c l a s s

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

3  kies de bekleding 3  kies de bekleding

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

Athene Hestia

relaxfauteuil Athene in stof vanaf 1999,- | in leder vanaf 2499,- 
(afgebeeld in leder Laredo)

relaxfauteuil Hestia in stof vanaf 2199,- | in leder vanaf 2599,- 
(afgebeeld in stofcombinatie Savannah met Cleo)

1  kies de opties 1  kies de opties

zero gravity* 
3-motorige elektrische 

verstelling
(meerprijs 350,-)

zero gravity* 
3-motorige elektrische 

verstelling
(meerprijs 350,-)

accu
(meerprijs 250,-)

accu
(meerprijs 250,-)

Memory Comfort  
+ comfort foam
(meerprijs 100,-)

Memory Comfort  
+ comfort foam
(meerprijs 100,-)

elektrisch verstelbare 
hoofdsteun

(meerprijs 350,-)

elektrisch verstelbare 
hoofdsteun

(meerprijs 350,-)

Pocket Comfort  
+ comfort foam
(meerprijs 100,-)

Pocket Comfort  
+ comfort foam
(meerprijs 100,-)

afstandsbediening  
met kabel + magneet***

(meerprijs 75,-)

afstandsbediening  
met kabel + magneet***

(meerprijs 75,-)

sta-op-hulp**
3-motorige 

elektrische verstelling
(meerprijs 700,-)

sta-op-hulp**
3-motorige 

elektrische verstelling
(meerprijs 700,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

nekkussen - los
(meerprijs vanaf 59,-)

nekkussen - los
(meerprijs vanaf 59,-)

* niet in combinatie met sta-op-hulp / ** enkel mogelijk i.c.m. designpoot
*** enkel mogelijk i.c.m. sta-op-hulp

* niet in combinatie met sta-op-hulp / ** enkel mogelijk i.c.m. designpoot
*** enkel mogelijk i.c.m. sta-op-hulp

hoge of lage rug hoge of lage rug

+/- 7cm +/- 7cm

smallsmall mediummedium largelarge  x-large x-large

2  kies de grootte2  kies de grootte

52cm52cm + 2cm+ 2cm + 2cm+ 2cm - 2cm- 2cm

50cm50cm + 2cm+ 2cm + 4cm+ 4cm - 2cm- 2cm

relaxfauteu i ls
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Minerva

c l a s s

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
-kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

3  kies de bekleding

4  kies de voor- en achterkant optioneel in een
 ander materiaal en kleur

relaxfauteuil Minerva in stof vanaf 2199,- | in leder vanaf 2599,- 
(afgebeeld in stof leder Pegasso met stof Toba)

1  kies de opties

zero gravity* 
3-motorige elektrische 

verstelling
(meerprijs 350,-)

accu
(meerprijs 250,-)

Memory Comfort  
+ comfort foam
(meerprijs 100,-)

elektrisch verstelbare 
hoofdsteun

(meerprijs 350,-)

Pocket Comfort  
+ comfort foam
(meerprijs 100,-)

afstandsbediening  
met kabel + magneet***

(meerprijs 75,-)

sta-op-hulp**
3-motorige 

elektrische verstelling
(meerprijs 700,-)

zwarte aluminium  
designpoot

(meerprijs 150,-)

nekkussen - los
(meerprijs vanaf 59,-)

* niet in combinatie met sta-op-hulp / ** enkel mogelijk i.c.m. designpoot
*** enkel mogelijk i.c.m. sta-op-hulp

hoge of lage rug

+/- 7cm

small medium large  x-large

2  kies de grootte

52cm + 2cm + 2cm- 2cm

50cm + 2cm + 4cm- 2cm

relaxfauteu i ls
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Alkmaar Mobi Living

Amersfoort Piet Klerkx

Amsterdam Piet Klerkx

Apeldoorn De Groot Wonen

Assen Henders & Hazel Assen

Barendrecht Woonboulevard Reyerwaard

Breda Woonboulevard Breda

Berkel en Rodenrijs De Berckelaer Wonen & Slapen

Broek op Langedijk Woonrijk Langedijk

Buitenpost Kapenga Wonen

Cruquius De Ruijter Meubel

Den Bosch De Bossche Woonboulevard

Den Haag Megastores Den Haag

Eindhoven Henders & Hazel Eindhoven

Emmen Schippers Woonwereld

Geldermalsen Van den Oever Wonen en Slapen

Goes TMC WoonwenZ

Gouda Henders & Hazel Gouda

Groningen Kruit & Kramer Groningen

Heemskerk Lubbers wonen & slapen

Heerlen Henders & Hazel Heerlen

Helmond Stijl&Co Helmond

Hulst Morres Wonen B.V.

Kolham Meubelhallen Kolham

Leeuwarden Kapenga Wonen

Lelystad Deco Lelystad

Maastricht Groter in Wonen & Slapen

Meppel-Rogat Interieurwereld vd Belt

Naaldwijk Ladela Trendy Wonen

Roermond Henders & Hazel Roermond

Oldenzaal Woonboulevard Oldenzaal

Poortvliet Woonboulevard Poortvliet

Rotterdam Woonmall Alexandrium

Sliedrecht Hartog Wonen

Spijkenisse Woonboulevard Spijkenisse

Tilburg Henders & Hazel Tilburg

Uden Van Donzel

Utrecht Hartog Wonen

Veenendaal Eijerkamp Veenendaal

Venlo Henders & Hazel Venlo

Volendam Carré Wonen & Slapen BV

Vriezenveen Löwik Wonen & Slapen

Waalwijk Piet Klerkx

Winterswijk City Wonen

Wolvega Home Center Wolvega

Wijchen Oosterbaan Living

Zaandam Best choice wonen

Zevenaar Vivaldi XL

Zoeterwoude CASBA Wonen

Zutphen Eijerkamp Zutphen 

Zwolle Henders & Hazel Zwolle

Mogen we je 
verwelkomen 
in 1 van onze 
showrooms?

Nederland 51, België en Luxemburg 34, Duitsland 82, Frankrijk 76, Oostenrijk 28

Al 271 winkels in Europa
en er staan nog 15 nieuwe winkels in de planning!



Wat staat waar?
Naam Omschrijving Pagina

A

Albi zitmeubel 8-9,52-53,204

Angelica fauteuil 105,166,235

Apollo relaxfauteuil 112,239

Armin eetkamerstoel 176,232

Artemis relaxfauteuil 112,239

Asti fauteuil 45,124,234

Athene relaxfauteuil 113,240

Atlanta zitmeubel 205

Avalon/Avalox wooncollectie 34-41,72-81,180-181

B

Baltimore zitmeubel 46-47,206

Bari zitmeubel 122,207

Bergen zitmeubel 38-39,208

Bilbao zitmeubel 24-25,209

Bilbo zitmeubel 210

Brian/Brendon eetkamerstoel 56-57,230

Brody eetkamerstoel 16-17,42-43,232

Busan zitmeubel 120-121,150-151,211

C

Carola fauteuil 120,234

Cayenne fauteuil 65,234

Chiara barstoel 69,232

Chris eetkamerstoel 232

City wooncollectie 8-19,182

Cloud fauteuil 58,235

Cordoba zitmeubel 99,212

Cubo wooncollectie 52-61,183

D

Dublin zitmeubel 102-103,142-143,213

E

Eden eetkamerstoel 62-63,228

Elza eetkamerstoel 173,232

F

Farmland wooncollectie 160-167,184

G

Galway zitmeubel 136-137,214

Greymouth zitmeubel 119,215

H

Hera relaxfauteuil 110-111,237

Hestia relaxfauteuil 113,240

I

Ivy eetkamerstoel 21,233

J

Jacqueline eetkamerstoel 228

Jardin/Jardino wooncollectie 170-177,185

Julien eetkamerstoel - barstoel - 
eetkamerbank

146-147,233

Naam Omschrijving Pagina

L

Lena eetkamerstoel 156-157,233

Livada wooncollectie 62-71,186

Living eetkamertafel 156-157,187

London zitmeubel 98,122-123,216

Lucy/Lucas eetkamerstoel - barstoel 34-35,36,231

Luxury zitmeubelcollectie 114-125

M

Maitre/Maestro wooncollectie 188-189

Malene/Malvino eetkamerstoel - barstoel 154-155,229

Manou eetkamerstoel - barstoel 11,29,233

Marseille zitmeubel 66-67,106,217

Maze bijzettafels 190

Metalo/Metalox wooncollectie 20-31,191,192,193

Metaluxe tafel 16-17,30-31,191,192,193

Milva/Milan eetkamerstoel - barstoel 128-129,134,160-161,230

Minerva relaxfauteuil 113,241

Mischa/Michiel eetkamerstoel - barstoel 76-77,78,231

Multi tafel 194

N

Napels zitmeubel 104-105,218-219

Northon fauteuil 75,100,152,235

Novara zitmeubel 107,220

O

Olvi eetkamerstoel 30-31,229

Olympus relaxfauteuil 110-111,237

Oxford wooncollectie 128-139,195

P

Poseidon relaxfauteuil 112,238

Q

Quebec wooncollectie 142-149,197

R

Ravenna fauteuil 49,236

Reggio fauteuil 23,236

Roskilde fauteuil 106,122,236

S

Salerno fauteuil 99,131,236

Santiago zitmeubel 170-171,221

Santorini wooncollectie 150-155,198

Seattle zitmeubel 100,222

Stanford tafel 128-139,196

T

Tokyo wooncollectie 42-49,199

Trinidad zitmeubel 101,118,223

Tycan zitmeubel 116-117,224

V

Vincent wooncollectie 14-15,200-201

Z

Zembla zitmeubel 72-73,96-97,225
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