
LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

Dit voordeel laat je toch niet aan je voorbij gaan?

2-zits Zembla 
in stof vanaf 

€ 749

€ 649649

LAS E

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 749 € 649 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder  
vanaf € 1399 € 1249 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten 
BIJZETTAFEL CITY metaal Ø50cm € 119 | BIJZETTAFEL CITY zwart Ø65cm € 159 
BIJZETTAFEL TRIANGEL CITY 80x85cm € 199 | ROOMDIVIDER METALO € 799 
FAUTEUIL REGGIO in stof Karese € 299 | verkrijgbaar in koper, olijf en blauw



TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 799 | zoals afgebeeld in 210x100cm € 999 | STOEL JAGUAR in leder Peru € 199 € 179 

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

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

LA
S

E

Stoel Jaguar
€ 199

€ 179179

snel leverbaar



LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

Salontafel Tokyo 
120x60cm 

€ 499
Vitrine Tokyo 

€ 1399

€ 12491249

LAS E

Boekenkast 
Tokyo  
€ 699

€ 649649

LAS E

Hoekopstelling london 
in stof vanaf

€ 2947

BOEKENKAST breedte 70cm € 699 € 649 | SALONTAFEL 
120x60cm € 499  | VITRINE met ledverlichting, hoogte 
190cm € 1399 € 1249 | DRESSOIR met ledverlichting, 
210cm € 1199 € 1099 | ook verkrijgbaar in 180cm en 240cm  
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

Tokyo 
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.

LA
S

E

Dressoir Tokyo  
210cm 
€ 1199

€ 10991099

snel leverbaar



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.

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

LA
S

E

2,5-zits Praia
in stof vanaf

€ 849

€ 749749

Dressoir 
Copenhagen 

240cm € 999

€ 899899

LAS E

FAUTEUIL CHIARA in leder Laredo € 599 | POEF in leder Laredo € 179 | DRESSOIR met ledverlichting, 240cm € 999 € 899 | ook verkrijgbaar in 150cm, 
180cm en 210cm | HIGHBOARD met ledverlichting, breedte 110cm € 899 € 799 | 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

Fauteuil Chiara 
in leder Laredo

€ 599

Highboard 
Copenhagen  

€ 899

€ 799799

LAS E

snel leverbaar

snel leverbaar



TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 599 € 539 | zoals afgebeeld 210x98cm € 699 € 649 | UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x110cm € 1099 € 999 | STOEL CHRIS 
in stofcombinatie Vito/Secilia € 179 | BERGKAST met ledverlichting, hoogte 190cm € 1099 € 999 

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

LA
S

E

Tafel 
Copenhagen 

210x98cm € 699

€ 649649 Stoel Chris

€ 179

snel leverbaar

snel leverbaar



LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

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

2  kies de poot

standaard 
poot hout

standaard poot 
metaal

design poot  
vanaf € 50

1  kies de opstelling

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

HOEKOPSTELLING BERGEN 
bestaande uit: longchair links,  
2,5-zits zonder armen en 
lounge end rechts in stof vanaf 
INTRODUCTIEPRIJS € 2397 € 2197 
(afgebeeld in stof Cleo) | in  
leder vanaf INTRODUCTIEPRIJS  
€ 4397 € 3997 | verkrijgbaar  
in diverse opstellingen, stof-  
en ledersoorten



LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

6  kies de bekleding3  kies het zitcomfort 4  kies de armleuning 5  kies de zithoogte

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

Supreme Foam
(standaard)

pocket comfort 
vanaf € 50 (+ 1 cm 

zithoogte extra) 

20/23cm 44cmpocket comfort+ 
vanaf € 80 (+ 1 cm 

zithoogte extra) 

23/25cm 46cm

combinatiebekleding stof  
en leder mogelijk

LA
S

E

Hoekopstelling 
Bergen  

in stof vanaf  
INTRODUCTIE-

PRIJS € 2397

€ 21972197



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

City 
City is een mooi stoer woonprogramma,

met meubels die zich onderscheiden door
een open karakter, fijne belijning en de

grote keuze aan tafels, kasten en dressoirs
in elk formaat. Dus of je nu royaal woont of

wat minder ruimte ter beschikking hebt,
de City-collectie past altijd!

LA
S

E

Uitschuiftafel City
190/240x100cm

€ 1399

€ 12491249

Highboard 
City  

€ 999

€ 899899

LAS E

Dressoir City 
160cm
€ 899

€ 799799

LAS E

DIVAN CORDOBA in stof vanaf € 649 € 599 | HIGHBOARD met ledverlichting, 100cm € 999 € 899 | DRESSOIR met ledverlichting, 160cm € 899 € 799  
ook verkrijgbaar in 190cm | TAFEL in diverse maten vanaf € 799 € 699 | zoals afgebeeld 190/240x100cm € 1399 € 1249 | STOEL OLVI in stof  
vanaf € 169 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 299 | optioneel verkrijgbaar met wielen, handgreep of pocketvering | ARMSTOEL OLVI in  
stof vanaf € 219 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 399

Divan Cordoba
in stof vanaf  

€ 649

€ 599599

LAS E

snel leverbaar

Stoel Olvi
in stof vanaf

€ 169



LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

3-zits Cordoba
in stof vanaf

€ 1049

€ 949949

LAS E

3-ZITS CORDOBA in stof vanaf € 1049 € 949 (afgebeeld in stof Vito) | verkrijgbaar 
in diverse opstellingen en stofsoorten | SALONTAFEL 120x60cm € 299 | BUFFET 
METALO met ledverlichting, breedte 140cm € 1498

Salontafel City
120x60cm

€ 299



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

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

RONDE TAFEL METALOX Ø 130cm € 949 € 849 
STOEL KIM in stofcombinatie Rocky/Serena € 119 € 99

LA
S

E

Stoel Kim
€ 119

€ 9999

Ronde tafel 
Metalox Ø 130cm 

€ 949

€ 849849

LAS E

snel leverbaar



LA
S

E

Stoel Elza met 
zwarte poten 
vanaf € 159

€ 139139

LAS ELaat dit voordeel niet aan je voorbij gaan

TAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 € 749 | zoals afgebeeld 230x100cm met metalen V-poot en houten 
inleg € 949 € 849 | STOEL ELZA met zwarte poten vanaf € 159 € 139 (afgebeeld in stof Calabria) | houten poten tegen meerprijs

BARTAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 € 749 | zoals afgebeeld 
160x90cm met metalen V-poot € 949 € 849 | UITSCHUIFBARE BARTAFEL
140/190x90cm € 1399 € 1319 | BARSTOEL JULIEN in Corsica microleder € 189 | ook 
verkrijgbaar als eetkamerstoel, armstoel of bank

STOEL ARMIN in stof Secilia € 149 € 129 
ARMSTOEL ARMIN in stof Secilia € 179 € 159

STOEL LENA in stof Rocky € 99

LA
S

E

Armstoel Armin
€ 179

€ 159159

Stoel Lena

€ 99

Barstoel Julien

€ 189

Tafel Metalox
230x100cm

 € 1049

€ 949949

LAS E

Bartafel Metalox 
vanaf € 849

€ 749749

LAS E

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar

Stoel Armin 
€ 149

€ 129129

LAS E



Laat dit voordeel niet aan je voorbij gaan!
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Hoekopstelling 
Busan 

in stof vanaf

€ 20492049
NU tijdelijk 

GRATIS pocket-
vering t.w.v. € 200

LAS E

5  kies de bekleding3  kies het zitcomfort

2  kies de poot

4  kies de opties

standaard design poot
vanaf € 50

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 re-
laxsysteem  voor 
2-, 2,5- en 3-zits 

met 2 armen 
€ 600

1x elektrisch re-
laxsysteem 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

 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 | NU tijdelijk GRATIS 
pocketvering t.w.v. € 200

1  kies de opstelling

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

verstelbare hoofdsteunen

elektrische relaxfunctie optioneel

designpoot optioneel

cross-stiksel optioneel

Supreme Foam
(standaard)

pocket comfort 
vanaf € 50 (+ 1 cm 

zithoogte extra) 

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

LAS E Verrassend  
veel voordeel 
waar je blij  
van wordt!

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


