
LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

Tafel Tokyo
210x100cm 

INTRODUCTIE-
PRIJS € 999

€ 899899LA
S

E
TAFEL TOKYO verkrijgbaar in diverse maten vanaf INTRODUCTIEPRIJS € 799 € 719 | zoals afgebeeld 210x100cm INTRODUCTIEPRIJS € 999 € 899
STOEL VALERIE in stof Kibo € 119

Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

Stoel Julien

€ 179

snel leverbaar

Stoel Valerie
in stof Kibo

€ 119



HOEKOPSTELLING LONDON bestaande uit: 2,5-zits met ottomane en longchair in stof vanaf € 2947 (afgebeeld in stof Vito) | in leder vanaf € 5497  
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | SALONTAFEL 120x60cm INTRODUCTIEPRIJS € 499 € 449 | DRESSOIR met ledverlichting, 210cm 
INTRODUCTIEPRIJS € 1199 € 1099 | ook verkrijgbaar in 180cm en 240cm | BOEKENKAST breedte 70cm INTRODUCTIEPRIJS € 699 € 649 | HIGHBOARD 
met ledverlichting, hoogte 140cm INTRODUCTIEPRIJS € 1299 € 1199 | FAUTEUIL SAMARA in stof Rocky € 299

Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.nl
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Salontafel 
Tokyo 120x60cm 
INTRODUCTIE-

PRIJS € 499

€ 449449

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

Hoekopstelling 
London 

in stof vanaf

€ 2947
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Zomeractie
4 halen = 3 betalen

op sierkussens & plaids* 
20% korting 

op wanddecoratie*
30% korting 
op accessoires*



Fauteuil Samara

€ 299

LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

Tokyo
Nieuw binnen de industriële woonstijl is het 
programma Tokyo. Een collectie die zich onderscheidt 
door de combinatie van warm kikarhout, donker 
metaal en gerookt glas. Dit materiaalgebruik geeft 
de stoere meubelen stuk voor stuk een sfeervolle 
uitstraling. Juist in een minimalistische ruimte komt 
deze meubellijn optimaal tot zijn recht.

Dressoir Tokyo
210cm  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 1199

€ 10991099

LAS E

Boekenkast 
Tokyo  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 699

€ 649649

LAS E

Highboard 
Tokyo  

INTRODUCTIE-
PRIJS € 1299

€ 11991199

LAS E

standaard  
uitgevoerd met 
pocket comfortsnel leverbaar

snel leverbaar



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

LA
S

E

Hoekopstelling 
Braga in stof 
vanaf € 2097

€ 17991799

Farmland
Landelijk is ook: ongepolijste meubels 
die tegen een stootje kunnen. Dat zie 
je terug in de Farmland-collectie: een 
vormgeving die tegelijk vriendelijk 
en stoer is, duurzaam eikenfineer in 
warm railway brown en elk meubel 
heeft mooie metalen accenten.

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

Fauteuil Carola  
in stof vanaf

€ 599

Dressoir 
Farmland 240cm

 € 1299

€ 11491149

LAS E

Buffetkast 
Farmland
 € 1799

€ 15991599

LAS E

snel leverbaar
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Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

LAS EDit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

FAUTEUIL CAROLA met hoge rugleuning in stof vanaf € 649 (afgebeeld in Corsica Microleder) | in leder vanaf € 949 | met lage rugleuning in  
stof vanaf € 599 | in leder vanaf € 899 | keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel | BUFFETKAST met ledverlichting € 1799 € 1599  
HOEKOPSTELLING BRAGA , bestaande uit: 1-zits met armleuning links of rechts, 1-zits XL zonder armleuningen en ottomane, in stof  
vanaf € 2097 € 1799 | in leder vanaf € 4497 € 3847 (afgebeeld in Corsica microleder) | DRESSOIR 240cm € 1299 € 1149 | ook verkrijgbaar: 150cm, 180cm 
en 210cm | TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 899 € 799 | zoals afgebeeld 210x100cm € 999 € 899 | STOEL MILVA in stof vanaf € 189 (afgebeeld in 
stof Karese) | STOEL MILAN in leder vanaf € 269 (afgebeeld in Laredo leder) | BOEKENKAST hoogte 190cm € 599

Tafel Farmland  
210x100cm

 € 999

€ 899899

LAS E

Stoel Milva
 in stof vanaf

€ 189



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

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

kies de poot

standaard design poot
vanaf € 50

 HOEKOPSTELLING BUSAN bestaande uit 
2,5-zits en ottomane in stof vanaf € 2049 
(afgebeeld in stof Rocky) | in leder vanaf  
€ 3699 | kies uit diverse opstellingen, 
stof- en ledersoorten, standaard of design 
poot optioneel verkrijgbaar met elektrisch 
relaxsysteem, pocketvering, usb-connector  
of cross-stiksel

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.

verstelbare hoofdsteunen

elektrische relaxfunctie optioneel

cross-stiksel optioneel
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Zomeractie
4 halen = 3 betalen

op sierkussens & plaids* 
20% korting 

op wanddecoratie*
30% korting 
op accessoires*
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Hoekopstelling Busan vanaf

€ 20492049
NU tijdelijk GRATIS 

pocketvering t.w.v. € 200

LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

kies de bekledingkies het zitcomfort kies de opties

accu voor alle 
elektrische  

elementen € 150

cross-stiksel
vanaf € 50

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

rechts € 300

2x elektrisch 
relaxsysteem  

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

armen € 600

1x elektrisch 
relaxsysteem 
rechts of links  

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

armen € 300

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

usb-connector 
€ 120

designpoot optioneel

Supreme Foam
(standaard)

pocket comfort 
vanaf € 50 (+ 1 cm 

zithoogte extra) 

pocket comfort+ 
vanaf € 75 (+ 1 cm 
zithoogte extra) 
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Salontafel 
Copenhagen

60x100cm € 399

€ 349349

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

2,5-zits Praia 
in stof vanaf 

€ 849

€ 749749

LAS E

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 849 € 749 (afgebeeld in stof Savannah) | in leder vanaf € 1799 € 1599 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en 
ledersoorten | SALONTAFEL 60x100cm € 399 € 349 | DRESSOIR met ledverlichting, 240cm € 999 € 899 | ook verkrijgbaar in 150cm, 180cm en 210cm
FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 349 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 499 | BERGKAST met ledverlichting, hoogte 190cm € 1099 € 999
TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 599 € 539 | UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x110cm € 1099 € 999 | STOEL LENA in stof Rocky € 99
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Tafel Copenhagen
180x98cm

€ 599

€ 539539
LAS EDit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

Dressoir 
Copenhagen 
240cm € 999

€ 899899

LAS E

Bergkast 
Copenhagen 

€ 1099

€ 999999

LAS E

Copenhagen
Licht en ruimtelijk, dat zijn de 
kernbegrippen die onlosmakelijk 
met het Copenhagen-programma verbonden 
zijn. Woon je minder royaal, dan passen de 
subtiele ontwerpen van de meubels feilloos 
in jouw interieur. De meubels zijn vervaardigd 
uit kwalitatief Primo Laminato, met dunne 
metalen profielen rond de deuren en laden, 
minimalistische grepen en slanke metalen poten.

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Fauteuil Angelica  
in stof vanaf

€ 349

Stoel Lena  
in stof Rocky

€ 99



Bank Havanna
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  2 verschillende poten: rvs of zwart metaal
• Optioneel verstelbare zitting of pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Greymouth
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Poot in rvs-look, rvs of zwart metaal
•  Opties elektrisch relaxsysteem,  

USB-connector of pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en leuren

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

4-zits Marseille
in stof vanaf 

€ 1399

€ 12791279

LAS E

Bank Marseille
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Verschillende zitcomforts
•  Vele stofsoorten en kleuren

HOEKOPSTELLING HAVANNA 
bestaande uit: 2,5-zits met 

ottomane stof vanaf € 1799  
in leder vanaf € 3798 (afgebeeld 

in Leopard antraciet) 

4-ZITS MARSEILLE met verstelbare 
armleuning in stof vanaf € 1399 € 1279 
(afgebeeld in stof Monta) verkrijgbaar 
in diverse opstellingen en stofsoorten

HOEKOPSTELLING GREYMOUTH 
bestaande uit 2,5-zits met ottomane 
in stof vanaf € 1999 (afgebeeld in stof Calabria 
met Pegasso leder) | in leder vanaf € 3549 
NU tijdelijk met GRATIS pocketvering t.w.v. € 200

LA
S

E

Hoekopstelling 
Havanna in stof 

vanaf € 1799

+ GRATIS 
verstelbare 

zitting 
t.w.v. € 100

Hoekopstelling 
Greymouth in 

stof vanaf

€ 19991999

LAS E

+ GRATIS 
pocketvering 

t.w.v. € 200

elektrische relaxfunctie optioneel
designpoot optioneel



2-ZITS NOVARA in stof vanaf € 749 (afgebeeld in stof Monta) | in leder vanaf € 1399 
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten

LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

LA
S
E

Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

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

pocketvering optioneel

2-zits Novara
in stof vanaf

€ 749
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Zomeractie
4 halen = 3 betalen

op sierkussens & plaids* 
20% korting 

op wanddecoratie*
30% korting 
op accessoires*
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S
E

Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

BARTAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 € 799 | zoals afgebeeld 160x90cm € 949 € 899 | UITSCHUIFBARE BARTAFEL 
140/190x90cm € 1399 € 1319 | BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189 | RONDE TAFEL METALOX ø130cm € 949 € 899 | STOEL JULIEN in Corsica 
Microleder € 179 | verkrijgbaar in antraciet, groen of cognac | ook verkrijgbaar als armstoel en bankje | STOEL BRODY in stof Kibo met stof Savannah € 159 
optioneel verkrijgbaar met armleuning (meerprijs € 40)

Bartafel Metalox
160x90cm 

€ 949

€ 899899

LAS E

Ronde tafel 
Metalox ø130cm

 € 949

€ 899899LA
S

E

Barstoel Julien

€ 189

Stoel Brody
in stof Savannah

€ 159

Stoel Julien

€ 179

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Zomeractie
4 halen = 3 betalen

op sierkussens & plaids* 
20% korting 

op wanddecoratie*
30% korting 
op accessoires*


