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t.w.v. € 399

Gratis*  

fauteuil 
Angelica

* Zie achterpagina

Vraag ons gratis 
magazine vol 
wooninspiratie 
aan op 
hendersandhazel.nl

TAFEL TOKYO verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 799
zoals afgebeeld 210x100cm € 999 | STOEL JAGUAR in leder Peru € 199 

Best Buy
Tafel Tokyo
vanaf

€ 799

thuis
Maak 

van
je huis 

een
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FAUTEUIL SAMARA in stof Rocky € 299 | BOEKENKAST 
hoogte 190cm € 699 | HIGHBOARD met ledverlichting, 
hoogte 140cm € 1299 | LOWBOARD met ledverlichting, 
150cm € 699 | 130cm € 599 | 180cm € 799

Best Buy
Highboard Tokyo

€ 1299

Vraag ons gratis 
magazine vol wooninspiratie 
aan op hendersandhazel.nl

Nieuw

Lowboard Tokyo
 150cm

€ 699

Het industriële woonprogramma 
Tokyo onderscheidt zich 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.

standaard  
uitgevoerd met 
pocket comfort

+ nosag

Fauteuil Samara

€ 299



Best Buy
Dressoir Tokyo
240cm

€ 1299

LAPTOPTAFEL hoogte 55cm € 99 | DRESSOIR met ledverlichting, 
240cm € 1299 | 180cm € 1099 | 210cm € 1199  

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 | BOEKENKAST breedte 70cm € 699 

SALONTAFEL 120x60cm € 499

Best Buy
Hoekopstelling 
London in stof
vanaf

€ 2947

t.w.v. € 399

Gratis*  

fauteuil 
Angelica

* Zie achterpagina

Laptoptafel Tokyo

€ 99



BIJZETTAFEL 60x60cm € 349 | HOEKOPSTELLING ZEMBLA bestaande uit: 2-zits met hoek en 
ottomane in stof vanaf € 1697 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 3097 | verkrijgbaar in 

diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | BOEKENKAST hoogte 200cm € 799  
SALONTAFEL 120x60cm € 599 | DRESSOIR met ledverlichting, 240cm € 1349  

180cm € 1099 | 210cm € 1249

Dressoir Metalo
240cm

€ 1349

Durf jij te kiezen voor een 
uitgesproken persoonlijke 

woonstijl? Dan is het Metalo-
Metalox programma precies 

wat je zoekt. De mix van 
eikenfineer en zwart metaal 

geeft deze meubels een 
stijlvolle industriële look 

die uitstekend past in een 
moderne inrichting. 

M
et
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M
et
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ox Best Buy

Hoekopstelling 
Zembla in stof 
vanaf

€ 1697

Bijzettafel Metalo
60x60cm

€ 349



Best Buy
Tafel Metalox
vanaf

€ 849

standaard  
uitgevoerd met 
pocket comfort

DRAAIFAUTEUIL REGGIO in stof Karese € 299 | VITRINE met ledverlichting, breedte 100cm € 1449 | TAFEL METALOX 
verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 | zoals afgebeeld 230x100cm met metalen V-poot en houten inleg € 1049  
STOEL ELZA met zwarte poten vanaf € 159 (afgebeeld in stof Calabria) | armleuningen en houten poten tegen meerprijs

Vitrine Metalo 

€ 1449

Draaifauteuil Reggio

€ 299

t.w.v. € 399

Gratis*  

fauteuil 
Angelica

* Zie achterpagina



1  kies de opstelling

2  kies de poten

4  kies de optie

5  kies de bekleding

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

meer dan 300  
stof  mogelijk heden  

en kleuren

Supreme Foam
(standaard)

pocket comfort
(tegen meerprijs)

+1 cm zithoogte extra

standaard  
houten poot

design poten  
mat zwart 

(tegen meerprijs)

zijkant doorstofferen bij elementen  
met 0 of 1 arm (tegen meerprijs, bij  

doorstofferen geen koppelmogelijkheid)

pocket comfort+
(tegen meerprijs)

+1 cm zithoogte extra

3  kies het zitcomfort

Vraag ons gratis 
magazine vol wooninspiratie 
aan op hendersandhazel.nl

Nieuw

Best Buy
Hoekopstelling  
Seattle in stof
vanaf

€ 3296



HOEKOPSTELLING SEATTLE bestaande uit: longchair xxl, 3-zits 
zonder armen, hoek en 3-zits met armleuning links of rechts in  

stof vanaf € 3296 (afgebeeld in stof Cleo) | verkrijgbaar in  
diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren | HIGHBOARD TOKYO 

met ledverlichting, hoogte 140cm € 1299
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FAUTEUIL CAROLA met hoge rugleuning in stof vanaf € 649 | in leder vanaf € 949 (afgebeeld in 
microleder Corsica) | met lage rugleuning in stof vanaf € 599 | in leder vanaf € 899 | keuze uit 

rvs-look of zwart metalen onderstel | 3-ZITS LONDON in stof vanaf € 1149 | in leder vanaf € 2099 
(afgebeeld in leder Laredo) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten

HOEKOPSTELLING PRAIA bestaande uit: 3-zits met longchair in stof vanaf € 1598 | in leder vanaf € 2998 (afgebeeld in leder Cuba) 
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten  

Een bank is al gauw 
beeldbepalend in huis. Kies een 

neutrale basiskleur voor de 
bekleding als je er geen nadruk 

op wilt leggen. Als hij juist gezien 
mag worden, ga je voor een 

opvallende kleur en een mooie 
designpoot. Je kunt altijd kiezen 

uit talloze designs, formaten, 
samenstellingen en heel veel 
soorten en kleuren bekleding.

Fauteuil Carola 
met hoge rug
in stof vanaf

€ 649

Hoekopstelling Praia 
in stof vanaf

€ 1598

Best Buy
3-zits London
in stof vanaf

€ 1149



Best Buy
Hoekopstelling  
Busan in stof
vanaf

€ 2049

FAUTEUIL CAYENNE in stof Karese € 299 | verkrijgbaar in burgundy red, okergeel en olijf | 3-ZITS CORDOBA in stof  
vanaf € 1049 (afgebeeld in stof Vito) | verkrijgbaar in diverse opstellingen en stofsoorten | HOEKOPSTELLING BUSAN 
bestaande uit: 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2049 (afgebeeld in stof Rocky) | in leder vanaf € 3699 | verkrijgbaar in 
diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | elektrische relaxfunctie en cross-stiksel optioneel tegen meerprijs

t.w.v. € 399

Gratis*  

fauteuil 
Angelica

* Zie achterpagina

3-zits Cordoba
in stof vanaf

€ 1049

Fauteuil 
Cayenne  

€ 299



Bij het moderne woonprogramma 
Livada staat keuzevrijheid centraal. 

De meubels zijn beschikbaar in 
verschillende kleuren en door 

de vele opties van de tafelserie 
kun je wel 160 verschillende 

combinaties maken. In het design 
worden strakke lijnen afgewisseld 

met afgeronde hoeken voor een 
opvallend unieke en elegante look.

L
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STOEL AGNITA in stof vanaf € 219 (in stofcombinatie 
Rocky met Multifor) | in leder vanaf € 299
TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 799 
zoals afgebeeld ovaal 190x108cm met V-poot € 1099 
DRESSOIR met ledverlichting, 240cm € 1499 
210cm € 1299 | 180cm € 1199 

Best Buy
Tafel Livada
vanaf

€ 799

Best Buy
Dressoir Livada
240cm

€ 1499

Stoel Agnita
in stof vanaf

€ 219

Vaas Lola (S)
hoogte 20cm

€ 17,99

Vaas Lola (L) 
hoogte 24cm

€ 24,99



SALONTAFEL 2-delig, 90x90cm en 60x110cm € 549 | 4-ZITS MARSEILLE in stof vanaf € 1399 (afgebeeld in stof Monta) | verkrijgbaar in diverse 
opstellingen, stofsoorten en kleuren | HIGHBOARD met ledverlichting, breedte 115cm € 1199 | VAAS ADELE medium € 19,99 | large € 24,99

Highboard Livada

€ 1199

Salontafel  
2-delig Livada

€ 549

Best Buy
4-zits Marseille
in stof vanaf

€ 1399

t.w.v. € 399

Gratis*  

fauteuil 
Angelica

* Zie achterpagina

Vaas Adele  
vanaf

€ 19,99
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t.w.v. € 399

Gratis*  

fauteuil 
Angelica

*   Bij besteding van € 1750 of meer: gratis fauteuil Angelica  
t.w.v. € 399. Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Meer weten?

Bartafel 
vanaf

€ 849

Livada
Altijd een unieke tafel

 BARTAFEL, hoogte 92cm, verkrijgbaar in diverse maten vanaf 
€ 849 | zoals afgebeeld 160x100cm met spinpoot € 1149 

BARSTOEL CHIARA in stof Vito € 229 | in leder Laredo € 349
TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 799 | zoals afgebeeld 

250x108cm met V-poot metaal met houten inleg € 1299  
ARMSTOEL CHIARA in stof Vito € 249 | in leder Laredo € 399  
wielen tegen meerprijs | ook verkrijgbaar als stoel en fauteuil

Vraag ons gratis 
magazine vol wooninspiratie 
aan op hendersandhazel.nl

Nieuw

Tafel vanaf

€ 799

Barstoel Chiara 
in stof Vito

€ 229

Je vindt altijd een winkel bij jou in de buurt:
Amersfoort Piet Klerkx
Apeldoorn De Groot Wonen
Assen Henders & Hazel Assen
Barendrecht Woonboulevard Reyerwaard
Breda Woonboulevard Breda
Bergen op Zoom TMC Woonwinkels
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 Meubelen
Geldermalsen Van den Oever Wonen en Slapen
Goes TMC WoonwenZ
Gouda Henders & Hazel Gouda
Groningen Kruit & Kramer Gronigen

Heemskerk Lubbers wonen & slapen
Heerlen Henders & Hazel Heerlen
Helmond Stijl&Co Helmond
Hulst (Zeeuws Vlaanderen) Morres Wonen B.V.
Kampen Henders & Hazel Kampen
Kolham Meubelhallen Kolham
Leeuwarden Kapenga Wonen
Lelystad Deco Lelystad
Maarssen MC Meubelen Maarssen
Maastricht Groter in Wonen & Slapen
Meppel-Rogat Interieurwereld vd Belt
Naaldwijk Ladela Trendy Wonen
Oldenzaal Woonboulevard Oldenzaal
Poortvliet Woonboulevard Poortvliet
Roermond Henders & Hazel Roermond
Rotterdam Woonmall Alexandrium
Sittard Pfennings Wooncentrum

Sliedrecht Korver Living
Spijkenisse Woonboulevard Spijkenisse
Tilburg Henders & Hazel Tilburg
Uden Van Donzel
Utrecht Hartog Wonen
Veenendaal Eijerkamp Veenendaal
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


