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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.

Industrieel

indus-
   trieel

Stoer
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Ruwe  
materialen 
spelen een 

hoofdrol



inspiratie
Industriële

Oude fabrieken en kantoren hebben 
vaak hun functie verloren, maar zeker 
niet hun charme. Daardoor vormen ze 
een waardevolle inspiratiebron voor 
onze industriële wooncollectie. De 
woonprogramma’s Prato, Metalo/Metalox, 
Vitoria, Vincent en Maestro/Maitre 
kenmerken zich door het gebruik van ruwe 
materialen, zoals (vaak onbehandeld) hout, 
metaal en beton. De gekozen houtsoorten 
en de exclusieve vormgeving geven 
elk programma een eigen stijl. Maak je 
interieur helemaal af door het programma 
van jouw keuze te combineren met 
comfortabele zitmeubels in jouw favoriete 
kleur en smaakvolle woonaccessoires.

Wonen & Inspiratie | 7

Het zwartmetalen design 
frame maakt van fauteuil 
Tygo een echte blikvanger
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Hoekopstelling 
Peru in stof vanaf

€ 1898

2,5-ZITS PERU met longchair in stof vanaf € 1898 (afgebeeld in stof 
Monta) | in leder vanaf € 3698 | kies uit diverse opstellingen, stof en 
ledersoorten (zie p. 214) | SALONTAFEL 60x110cm € 499
VITRINE, hoogte 200cm € 1399 



De Vitoria collectie toont een mooie balans 

tussen stoer en behaaglijk. De combinatie van 

warm eikenfineer en koel metaal geeft 

de meubels een eigentijdse look. De metaal-

profielen rond de deuren en laden zorgen 

voor een fijne belijning die past in elk interieur.
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C O L L E C T I E

vitoria

Eigenschappen
  Eikenfineer in kleur river grey

 Mix van metaal en fineer

 Metaalprofielen rondom de deuren en laden

 Ledverlichting

 Kabelopbergsysteem in lowboards

 Soft-closingsysteem voor deuren en laden

Bekijk de volledige Vitoria collectie op pagina 196.
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Dressoir 
210cm

€ 1199

MOOI EN PRAKTISCH



Design en functionaliteit gaan bij de Vitoria 
collectie hand in hand. In alle meubels vind je 

dan ook maximale opbergruimte, deuren en 
lades zijn voorzien van een soft-closingsysteem 

en niches en vitrines zijn verlicht door middel 
van duurzame ledverlichting.
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Vitoria

ROOMDIVIDER, hoogte 200cm € 799 

MOOI EN PRAKTISCH

DRESSOIR 210cm € 1199 | 180cm € 999 | 240cm € 1399 
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Buffetkast 

€ 1499
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BUFFETKAST (dressoir met bovenkast) 140x200cm € 1499 
BIJZETTAFELS CHARLES, set van 2, hoogte 40cm en 50cm € 179  
VAAS GLEN, hoogte 42cm € 39,99 | hoogte 32cm € 29,99

De fijne  
belijning past 
in elk interieur

Opberg-
ruimte heb 
je nooit 
genoeg

vitoria



14 | Vitoria

Eettafel

€ 1099

STOER EN BEHAAGLIJK
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EETKAMERTAFEL 200x100cm € 1099  
170x100cm € 999 | 230x100cm € 1199  
250x100cm € 1299  
STOEL ARMIN in stof Secilia € 149  
ARMSTOEL ARMIN in stof Secilia € 179 (zie p.228)

WANDDECO MOROCCO, 107x41cm € 169 

Als je voldoende ruimte 
hebt, ga dan voor een 
lekker grote eettafel. Zo 
creëer je echt een centrale 

plek in huis, waar je met z’n allen 
kunt eten, werken, spelen, borrelen 
en kletsen. De Vitoria eettafel heeft 
een handige kruispoot, zodat je 
makkelijk kunt variëren met het 
aantal stoelen. Stoel Armin heeft een 
antraciet metalen frame dat prachtig 
bij deze stoere tafel past.

STOER EN BEHAAGLIJK
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Wandsysteem 
Vincent vanaf

€ 99

WANDSYSTEEM VINCENT 2 niches 88cm € 99  
3 niches 131cm € 169 | 4 niches 171cm € 229  
5 niches 217cm € 299



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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WANDDECOR AT IE GECO LEAF
100x70cm, metaal

€129

POEF SE T ER IC
hoogte 40cm

€129

SCH ILDER I J BANANA LEAFS
bestaande uit 2 delen, 50x100cm, canvas

€179

OBJEC T LEO
hoogte 31cm, polyresin

€29,99

B I JZE T TAFELS CHARLES
set van 2, hoogte 40cm en 50cm, metaal

€179

VA AS GLEN
keramiek

hoogte 42cm €39, 99

hoogte 32cm €29, 99

KUSSEN HAWAI I
45x45cm, polyester

€19, 99

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

HANGL AMP CHARL IE
hoogte 190cm, glas en staal

€379 
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TAFEL met metalen V-poot en houten inleg 
170x100cm € 849 | 200x100cm € 949 
230x100cm € 1049 | 250x100cm € 1149 
UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1399 
160/210x100cm € 1299 | keuze uit 3 verschillende 
onderstellen en optioneel tafelblad met natuurlijke 
boomvorm, meerprijs € 50 | STOEL ELZA met zwarte 
poten vanaf € 159 | verkrijgbaar in 5 kleuren, optioneel 
met houten frame, meerprijs € 10 (zie p. 228)
DRESSOIR 180cm € 1099 | 210cm € 1249
240cm € 1349

Stoel Elza 
vanaf

€ 159



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. De stoere vormgeving combineert 

perfect met opvallende, heldere kleuren.
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C O L L E C T I E

Metalo / 
Metalox

X-poot 
metaal

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

Eigenschappen
  Eikenfineer in kleur railway brown, 

gecombineerd met metaal in de kleur 

desert black

  Ledverlichting

  Soft-closingsysteem voor deuren en laden

  Tafel met keuze uit 3 unieke onderstellen

Bekijk de volledige Metalo/Metalox collectie op pagina 188.



BIJZETTAFEL INDIRA, hoogte 57cm € 129

20 | Metalo/Metalox

Henders & Hazel kiest voor design én 
wooncomfort. Daarom zijn alle deuren 

en laden van de Metalo meubels 
voorzien van een soft-closingsysteem en 

energiezuinige ledverlichting. Zowel de 
dressoirs als de lowboards zijn bovendien 
leverbaar in drie verschillende formaten. 

Metalo/Metalox

DRESSOIR 180cm € 1099 | 210cm € 1249 | 240cm € 1349 



Dressoir 
210cm

€ 1249

Wonen & Inspiratie | 21

en stijlvol
STOER
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De loftsfeer 
voelt zich 
overal thuis

METALO/METALOX

Mix van 
ruwe 
materialen 

2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 | in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse 
opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren eikenhouten poten 
pocketvering tegen meerprijs (zie p. 215) | SALONTAFEL op wieltjes 120x60cm € 599 | BOEKENKAST, 
hoogte 200cm € 799 | LOWBOARD met ledverlichting 210cm € 999 | 170cm € 899 | 140cm € 799



24 | Metalo/Metalox

HELEMAAL JOUW STIJL
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BARTAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 849 (afgebeeld 160x90cm) 
UITSCHUIFBARE BARTAFEL 140/190x90cm € 1399 | BARSTOEL JULIEN in Corsica  
microleder € 189 (zie p. 229)

RONDE TAFEL ø130cm € 949 | STOEL JULIEN in Corsica Microleder € 179 
verkrijgbaar in antraciet, groen of cognac en ook verkrijgbaar als barstoel (zie p. 229)

De Metalox-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 behaaglijke 
woonstijl kun je denken aan cognac, 
helderblauw of andere volle kleuren. 
Met bijpassende verlichting zet je 
je nieuwe interieur meteen in de 
spotlights!
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Een plekje 
voor jezelf
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FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 (afgebeeld in 
stof Gibson) | in leder vanaf € 699 | kies uit vele stof- en 

ledersoorten en kies uit 3 kleuren houten frame (zie p. 232)  
VITRINE met ledverlichting € 1449

We houden van ...

Vitrinekasten. Geen betere plek om je 
meest dierbare spullen uit te stallen. 
De subtiele ledverlichting zet al het 
moois letterlijk in de spotlights. En 
wat je liever niet laat zien, stop je 
gewoon in de handige lades. Zo krijgt 
alles zijn eigen plek in huis en houd je 
het lekker opgeruimd.



Imke
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Accentkleur: Stof

FANTASY lichtblauw (groep 2)

• Onbehandeld hout
• Zwart metaal
• Koel blauw
• Roestbruin
• Naturel kurk

We houden van …

Kies één kleur
Maak een industrieel interieur 
niet te bont. Kies voor een of 
twee neutrale basiskleuren en 
voeg daar een felle accentkleur 
aan toe. Die kleur laat je 
terugkomen in de decoratie 
zoals kussens, vaasjes, snoepjes 
en bloemen. Ook kun je je 
fauteuil of eetkamerstoelen een 
opvallende bekleding geven. 
Met een sterk kleuraccent geef 
je de ruimte echt karakter!

Maak je styling helemaal af 
met fraaie designlampen

Imke Wissink | Styliste
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Ga voor grof
Een ruige tweedstof of mooie lederen bekleding 
past prima in een industriële inrichting. Als je 
kiest voor een mooie, neutrale basiskleur als 
donkerblauw of bruin kun je naar hartenlust 
variëren met de accessoires. 

Op 
rommelmarkten 

vind je ook 
vaak originele 

accessoires!

Voer je woonstijl 
consequent door met 
een bijzondere klok

Industriële

Sobere tinten als grijs en zwart 
vormen een prima basis voor een 
industriële woonstijl. Bij die stijl 
passen ook stoere meubels, zoals 
een grote bank of fauteuil en een 
tafel met een opvallende, brede 
poot. Kies daarnaast voor robuuste 
materialen als ongelakt hout, metaal 
en leer of bijvoorbeeld beton. 
Muren en vloeren mogen 
onbewerkt blijven of 
kunnen een ruwe 
afwerking 
krijgen. 

styling tips
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TAFEL in diverse maten vanaf € 1099 
(afgebeeld 210x105cm) | STOEL MALENE  
in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof Lady 
en Secilia) | STOEL MALVINO in leder 
vanaf € 279 (zie p. 225)



Wild eiken, met de hand bewerkt metaal, 

gewaxt beton en heel veel mogelijkheden 

om je meubels te personaliseren; elk 

meubelstuk in het Maitre/Maestro-

programma is tegelijk stoer en modern, en 

heeft een geheel eigen karakter.

Wonen & Inspiratie | 31

C O L L E C T I E

maitre / 
maestro

Eigenschappen
  Keuze uit 3 tinten wild eikenhout

  Tafel Maestro met blad in hout of 

gewaxt beton

 Tafel Maestro met houten of metalen poot

 Handgrepen in metaal of hout

 Soft-closingsysteem voor laden en deuren

  Ledverlichting in de niches en optioneel 

onder de meubels

Bekijk alle mogelijkheden van de Maitre/Maestro collectie op 
pagina 183-184.
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KAN NISHA, hoogte 20cm € 24,99

VAAS JOEL, hoogte 25cm € 29,99

Met de uitgebreide Maitre/Maestro-collectie 
maak je je inrichting pas echt persoonlijk. Ontdek 

de talrijke opties en combineer verschillende 
hoogwaardige materialen tot een uniek 

meubelstuk dat helemaal aan jouw woonwensen 
voldoet. Hout en beton, hout en metaal of hout, 

beton én metaal, het kan allemaal!

maitre/maestro

DRESSOIR 190cm vanaf € 1399 
220cm vanaf € 1499 | 240cm vanaf € 1599 
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en sfeervol tegelijk
ROBUUST 

Dressoir 240cm 
vanaf

€ 1599



34 | Maitre/Maestro



TAFEL in diverse maten vanaf € 1099 | kies uit 3 kleuren hout, 
kies het bovenblad van beton of hout en kies uit een houten of 
metalen poot | STOEL MILVA in stof vanaf € 199 (afgebeeld in 
stof Calabria) | STOEL MILAN in leder vanaf € 269 (afgebeeld in 
Cuba leder met stof Calabria) | kies uit 5 verschillende onderstellen, 
kies een kleur voor de voor- en achterkant en kies optioneel een 
handgreep à € 10 (zie p. 227) | 3-ZITS SAVONA in stof  
vanaf € 1399 (afgebeeld in stof Fantasy) | in leder vanaf € 2399 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren 
verkrijgbaar, keuze uit standaard poot of designpoot optioneel 
(elektrisch) verstelbare zittingen en optioneel een usb-aansluiting 
of pocketvering, opties tegen meerprijs (zie p. 217) | SALONTAFEL 
met draaiend bovenblad vanaf € 599 | kies uit 3 kleuren hout, kies 
het bovenblad van beton of hout | FAUTEUIL ROSKILDE in stof 
vanaf € 499 | in leder vanaf € 629 (afgebeeld in stof Savannah en 
Cuba leder) | kies uit vele stof- of ledersoorten en kies rvs poten of 
een metalen spinpoot in rvs-kleur of zwart (zie p. 233)

Wonen & Inspiratie | 35

Mix van 
hoogwaardige  
materialen

maitre/maestro
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VITRINE  
met ledverlichting, 200cm hoog, 

vanaf € 1699 meerprijs led 
vloerverlichting € 59 | kies uit 3 

kleuren hout, kies het bovenblad 
van beton of hout en kies een 

houten of metalen greep

Vitrine vanaf

€ 1699



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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WANDDECO JOYCE
hoogte 48cm, metaal

€89

KUSSEN ROMEE
45x45cm, katoen

€24,99

BAR TROLLE Y CLO
hoogte 76cm, staal

€119

VA AS AVA
hoogte 23cm, glas

€19, 99

POT DOME
hoogte 11cm, keramiek

€17, 99

K ARPE T V ICO
160x230cm, wol

€349

KUSSEN DAN
50x30cm, polyester

€19, 99

L AMPENSER IE RUBY
staal

hanglamp, hoogte 145cm €129
vloerlamp, hoogte 162cm €99
tafellamp, hoogte 48cm €69

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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Tafel vanaf

€ 999



Wie zich thuis voelt in een stijlvol industrieel 

interieur, zal op slag verliefd worden op de 

Prato collectie. De basis voor het design is 

een strak lijnenspel. Het zwart omlijst het 

gerookte hout en definieert de vorm van elk 

meubelstuk. De stoere poten en greeploze 

deuren maken van Prato een opvallend 

moderne collectie en het fraaie acaciahout 

zorgt dan weer voor een warme uitstraling. 

Wedden dat je meteen overstag gaat?

Wonen & Inspiratie | 39

Eigenschappen
  Smoked Tramwood

  Ledverlichting

  Soft-closingsysteem voor deuren en laden

  Kabelopbergsysteem in lowboards

Bekijk de volledige Prato collectie op pagina 192.

TAFEL 240x100cm € 1199 | 210x100cm € 1099 | 180x100cm € 999 
UITSCHUIFBARE TAFEL 180/240x100cm € 1299 
STOEL VALERIE in stof Kibo met zwart metalen onderstel € 119 
verkrijgbaar in 3 kleuren (zie p. 229) | BERGKAST met ledverlichting, 
hoogte 200cm € 1199 

C O L L E C T I E

Prato
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De fijne nerf, de vlamtekening en de 
wisselende kleurschakeringen van 

tramwood geven elk meubelstuk een 
eigen karakter. Door het ‘smoken’ van het 

hout wordt dit effect versterkt. 

PRATO

VAAS NOEMI, glas met koper, hoogte 30,5cm € 34,99 | 33cm € 39,99 
WINDLICHT ASH, keramiek en glas, hoogte 22cm € 22,99  

hoogte 29cm € 34,99

DRESSOIR 240cm € 1199 | 210cm € 999 | 180cm € 799
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Meubels met 

Dressoir 
vanaf 

€ 799

KARAKTER
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WARM EN EIGENTIJDS

3-zits Zembla
vanaf

€ 899
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3-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 899 (afgebeeld in stof Secilia)
in leder vanaf € 1599 | in diverse opstellingen, stoffen, 
ledersoorten en kleuren verkrijgbaar 
keuze uit 3 standaard poten | designpoot en pocketvering 
optioneel tegen meerprijs (zie p. 221)
LOWBOARD met ledverlichting, 170cm € 699 | 140cm € 599
SALONTAFEL, 2-delig, 115x90cm en 102x61,5cm € 349

BERGKAST met ledverlichting, hoogte 200cm € 1199

Een industriële inrichting 
hoeft zeker niet kil te zijn. 
Combineer je stoere meubels 
met stoelen in zachte stoffen 

en accessoires in warme kleuren. 
Kies daarbij vooral voor ronde 
vormen. Ook koper- en goudkleurige 
accenten voegen veel warmte toe 
aan je interieur. En grote groene 
planten in een bijzondere sierpot 
maken het natuurlijk helemaal af!
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Highboard 

€ 1299
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Een strak  
lijnenspel

Combineer 
een strak  
design met 
warme  
kleuren

PRATO

HIGHBOARD hoogte 150cm € 1299 | DIVERSE KUSSENS vanaf € 22,99 | FAUTEUIL CAROLA met hoge 
rugleuning in stof vanaf € 699 (afgebeeld in Corsica Microleder) | in leder vanaf € 949 | met lage rugleuning 
in stof vanaf € 649 | in leder vanaf € 899 | keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel (zie p. 231) | POEF in 
stof vanaf € 329 | in leder vanaf € 429 | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 169

Fauteuil Carola
vanaf

€ 699



MATERIAAL

46 | Kleur & Materiaal

Een industriële woonstijl 
herken je aan koele tinten 
zoals wit, grijs, blauw en 
turquoise, het gebruik van 
ruwe houtsoorten en een 
robuuste vormgeving van de 
meubels. Deze combinatie 
zorgt voor een lekker stoere 
uitstraling.

Bijzettafels zijn mooi én 
handig. Koop meteen een 
setje of mix en match zelf!
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Glazen accessoires met reliëf 
zijn helemaal van nu en laten je 

interieur sprankelen

Zoek het contrast
Voor een mooi contrast kun je bijvoorbeeld  
een warm cognac-kleurige stoel, zachte, aaibare 
kussens of een rond vloerkleed toevoegen.



48 | Vincent
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C O L L E C T I E

Vincent

Onze Vincent collectie is echt 

multifunctioneel; horizontaal of verticaal, 

hangend of staand, hij levert precies de 

opbergruimte die jij zoekt. Je kunt kiezen 

voor een rek met 2, 3, 4 of 5 niches. De 

houten planken en metalen achterwanden 

zijn verplaatsbaar en je kunt ook nog extra 

planken toevoegen. Je ziet het, Vincent  

is een alleskunner en een superhandige  

toevoeging aan elk interieur!

Eigenschappen
  Metalen offblack frame

  Smoked kikarhout 

  Zelfmontage

  Verplaatsbare planken en  

metalen achterwanden

Bekijk de volledige Vincent collectie op pagina 195.

Wandsysteem 
Vincent vanaf

€ 99
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Horizontaal of verticaal? 
Staand of toch liever 

hangend? Met de Vincent 
rekjes kun je 

alle kanten op. 

EEN ECHTE ALLESKUNNER



Wonen & Inspiratie | 51

WANDSYSTEEM VINCENT 2 niches 88cm € 99  
3 niches 131cm € 169 | 4 niches 171cm € 229  
5 niches 217cm € 299

Vincent is handig in 
de keuken, leuk in de 
woonkamer, misschien 
zelfs fijn als nachtkastje 

in de slaapkamer. Welk rek kies jij? 
Super handig zijn de losse houten 
planken en metalen achterwanden. 
die kan je naar jouw smaak en wens 
(ver)plaatsen.

• Multifunctioneel
• Praktisch
• Stoer
•  Eenvoudig  

aanpasbaar
• Verplaatsbaar

We houden van …
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staat 
centraal! 

Jij 
Bij Henders & Hazel kun je 
terecht voor een compleet 

nieuwe inrichting voor je woon- 
en eetkamer. Onze missie: jou 

helpen om jouw droominterieur 
te creëren. Met een toegewijd 

team zorgen wij ervoor dat
jouw favoriete meubels bij jou 

geleverd worden. Kwaliteit, 
exclusiviteit, duurzaamheid, 

keuzemogelijkheden en 
professionaliteit staan centraal

en hebben als doel: jouw 
tevredenheid en woonplezier!

Exclusiviteit
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!

Origineel design
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.
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Duurzaam en verantwoord
Wij hechten grote waarde aan het milieu! Al onze 
producten worden daarom zo verantwoord mogelijk 
geproduceerd. We maken optimaal gebruik van onze 
materialen, zodat er minimale verspilling is.

Online
Onze website heeft diverse leuke functies voor nog 
meer woonbeleving zoals de Woonsmaakwijzer. 
Daarnaast is Henders & Hazel ook op Pinterest en 
Facebook te vinden. We hebben regelmatig leuke 
winacties op onze Facebookpagina!

Professioneel 
personeel

Dankzij de Henders &  
Hazel Academy word  

je altijd geholpen door  
goed geschoold en 

professioneel personeel.

Keuzemogelijkheden
Smaken verschillen, dat weten wij maar al te goed. Daarom bieden we diverse 
flexibele programma’s aan waarbij jij de regie in handen hebt.

D Meubel- 
configurator
Met de 3D meubel configurator 
kun je zelf je ideale stoel, bank 
of fauteuil ontwerpen. Gewoon 
vanuit huis! Op onze site kies je 
je eigen samenstelling en kleur 
en je krijgt een 3D beeld van het 
eindresultaat. 



54 | Natuurlijk
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Eigentijds

Natuurlijk
De wooncollecties onder het thema eigentijds 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. Natuurlijk 

mooi, mooi natuurlijk.

NATUUR 
LIJK



56 | Natuurlijke inspiratie

De kracht 
van  
eenvoud
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Strand en zee, bergen en bossen, 
bloemen en planten; de natuur 
inspireert. Flora en fauna brengen ons 
steeds weer op nieuwe ideeën. En wie 
komt er niet tot rust in een ongerepte 
natuurlijke omgeving? Geen wonder dat 
maar liefst vier van onze collecties het 
thema eigentijds natuurlijk mee hebben 
gekregen. Moderne ontwerpen, met een 
hoofdrol voor hout en een fijne warme 
uitstraling. Tijdloze designs, waar je nooit 
op uitgekeken raakt. 

Natuurlijke

INSPIRATIE

Kies voor stoelen met 
armleuningen als je houdt 
van lekker lang tafelen



58 | Pedro

Eettafel 
vanaf

€ 899

STOEL BRODY in stof € 159 (zie p. 228)
TAFEL 210x100cm € 999 | 180x100cm € 899 
240x100cm € 1099
UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1299
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C O L L E C T I E

Eigenschappen
  Naturel eikenfineer

 Metaalprofielen rondom de deuren en laden

 Ledverlichting

 Soft-closingsysteem voor deuren en laden

 Kabelopbergsysteem in lowboards

Bekijk de volledige Pedro collectie op pagina 191.

Eenvoud siert de mens, maar ook de ontwerpen 

uit de Pedro-collectie. Het lichte hout, de 

zeer subtiele handgrepen, de ranke metalen 

omlijsting en pootjes; dit is minimalistisch 

design op zijn best. Het Pedro-programma 

is helemaal nieuw bij Henders & Hazel, maar 

verdient nu al een ereplaats.

PEDRO



60 | Pedro

Ga jij voor een strakke look, maar wil je tegelijk 
een warm en uitnodigend interieur? Dan 

is de Pedro-collectie precies wat je zoekt. 
Ontwerpen zonder tierelantijnen, die het 

lichte hout volledig in haar waarde laten. De 
fijne metaalprofielen omlijsten de prachtige 

nerftekeningen die elk meubelstuk uniek 
maken. Met Pedro haal je de natuur in huis. 

PLANTENHOUDER SUSAN, set van 2, 
hoogte 53cm en 63cm, ijzer € 99

PEDRO

DRESSOIR 180cm € 999 | 210cm € 1099 | 240cm € 1299
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met een botanische twist

Dressoir vanaf

€ 999

Sfeer



62 | Pedro

Dressette

€ 1299

Fijne metaal profielen 
omlijsten de prachtige 
nerftekening

PEDRO
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We houden van …

een interieur dat leeft! Je huis is 
tenslotte geen showroom, maar moet 
voelen als een thuis. Een stel ringen, 
een schommel of een hobbelpaard 
mogen dus best gezien worden. Sterker 
nog, ze geven je huis een speelse twist!

Haal de 
natuur
in huis



64 | Pedro

ULTIEM COMFORT
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HOEKOPSTELLING NOVARA bestaande uit een 2,5-
zits armleuning links, hoekelement en 2-zits armleuning 
rechts in stof vanaf € 1997 (afgebeeld in stof Toba) 
in leder vanaf € 3547 | in diverse opstellingen, stoffen, 
leder soorten en kleuren verkrijgbaar | pocketvering tegen 
meerprijs (zie p. 212) | SALONTAFEL 90x80cm € 349

In het drukke leven van alledag 
worden rustmomenten steeds 
belangrijker. Henders & Hazel 
begrijpt dat en stelt in al haar 

ontwerpen wooncomfort centraal. 
Royale banken waarop de hele 
familie een plekje vindt en je gezellig 
samen een film kunt kijken. Grote 
eettafels waaraan je samen kunt 
eten, borrelen of een spelletje doen. 
Even helemaal opladen, om er weer 
vol tegenaan te kunnen. 



66 | Pedro

Bergkast 

€ 1299



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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KUSSEN MYLES
45x45cm, polyester en katoen

€24,99

KLOK NORMA
72x72cm, metaal en glas

€149

SNIJPL ANK MANILL A
64x20cm, hout

€39,99

KUSSEN LEAF Y
50x30cm, katoen

€19, 99

B I JZE T TAFEL VALER IE
hoogte 58cm, metaal

€99

VA AS ANDY
hoogte 22cm, cement

€27,99

K ARPE T C IRCLE
160x230cm, wol en viscose

€359

L AMPENSER IE L AURENE
rotan en metaal

hanglamp, hoogte 140cm €79
windlicht, hoogte 57cm €69
windlicht, hoogte 47cm €49

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



68 | Masters & More

TAFEL MASTERS, verkrijgbaar in diverse kleuren, maten en uitvoeringen vanaf € 649 
UITSCHUIFBARE TAFEL vanaf € 1249 | ARMSTOEL CLARISSA op wielen in stof vanaf € 219 
ARMSTOEL CLYDE op wielen in leder vanaf € 359 (afgebeeld in stof Monta, stof Rosswel en 
Tatra leathertouch) | kies je voor- en achterkant in een andere bekleding en kleur (zie p. 223)

Tafel 

€ 1249
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Eigenschappen
  Keuze uit 5 kleuren hout

  Ombouw en fronten van massief wild eiken

  Poten van massief hout of rvs

  Poothoogte kasten: 10 of 15 cm

  Keuze uit 2 verschillende kastdeuren

  Kabelgoten bij tv-dressoir en lowboard

  Optioneel: rvs deurgrepen

  Optioneel: ledverlichting 

  Tafels van massief wild eiken

  Keuze uit 4 verschillende tafelpoten

Bekijk alle mogelijkheden van de Masters & More  
collectie op pagina 185-187.

C O L L E C T I E

Masters & More is veruit het meest 

uitgebreide woonprogramma van Henders 

& Hazel. Hout in zijn puurste vorm is 

de essentie van de hele collectie, maar 

vervolgens heb je oneindig veel opties om je 

meubels te personaliseren. Zodat je precies 

kunt wonen zoals jij wilt.

MASTERS
& MORE



70 | Masters & More

2,5-zits Praia vanaf 

€ 899
SALONTAFEL MASTERS, verkrijgbaar in diverse kleuren, maten en uitvoeringen vanaf € 349 | 2,5-ZITS PRAIA in stof 
vanaf € 899 (afgebeeld in stof Calabria) | in leder vanaf € 1799 | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren 
verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren poten | pocketvering tegen meerprijs (zie p. 215)



Met Masters & More klim je zelf op de stoel 
van de designer en ontwerp je je eigen 
meubelen op maat. Kies uit diverse tinten 
hout, heel veel formaten en verschillende 
extra opties om een heel persoonlijke 
inrichting te creëren. Met deze wooncollectie 
passen je meubelen zich aan jou aan, in plaats 
van andersom. 

DRESSOIR MORE, verkrijgbaar 
in diverse kleuren, maten en 
uitvoeringen vanaf € 1099
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Talrijke 
mogelijkheden

De tafel Masters & More bestaat 
in heel veel uitvoeringen: als 

salontafel, bartafel, al dan niet 
uitschuifbaar, met poten in rvs of in 
massief hout. Jouw favoriete tafel 

zit er dus vast wel bij!

je eigen meubel
Ontwerp



Anke

72 | Natuurlijke inspiratie

Basiskleur: Stof

ZIGGY oker (groep 3)

• Puur hout
• Zonnig geel en fris groen
• (Kunst)planten
• Natuurmotieven

We houden van …

Haal buiten naar binnen
Ook als je geen tuin of lekker 
balkon hebt, kun je thuis prima 
van de natuur genieten: haal 
hem gewoon naar binnen. Kies 
bijvoorbeeld voor okergeel 
en de zon begint meteen te 
schijnen. Fris groen staat 
voor gezondheid, herstel en 
evenwicht. Een gele of groene 
muur doet dus wonderen, maar 
leuke accessoires, bloemen 
of planten hebben ook een 
positief effect.

Hang de schilderijen niet zigzag, maar 
houd het strak en volg denkbeeldige lijnen

Anke van Bommel | Styliste
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Een gele fauteuil of  
bank is een vrolijke  
eye-catcher in huis

Geen groene vingers? 
Kunstplanten gaan 

héél lang mee!

Natuurlijke

De natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie, die je 
uitstekend kunt gebruiken voor de styling van je interieur. 
Puur hout vormt een mooie neutrale basis en biedt 
meteen de mogelijkheid om eindeloos te variëren met 
aanvullende kleuren en accessoires. Fijn als je regelmatig 
je inrichting wilt veranderen!

Handig hoektafeltje
Maak je interieur compleet met een hoektafeltje, een vast 
onderdeel in bijna al onze collecties. Handig om je kopje of 
glas even weg te zetten, een mooi fotoboek op te leggen 
of om je favoriete plant voldoende licht te gunnen. 

STYLING TIPS



74 | Quebec

Tafel vanaf

€ 749

TAFEL 240x110cm vanaf € 1049 | 180x100cm vanaf € 849 
210x100cm vanaf € 949 | 150x130cm vanaf € 749 | keuze tussen 
houten of metalen poot (meerprijs metalen poten € 100) 
STOEL JULIEN in Corsica Microleder € 179 | verkrijgbaar in antraciet, 
groen of cognac en ook verkrijgbaar als barstoel (zie p. 229)



Het Quebec woonprogramma is gemaakt van 

duurzaam kikarhout dat een prettige warme 

uitstraling heeft. Zwartmetalen accenten 

geven de collectie net dat beetje extra 

pit. Naturel, sfeervol en modern; met deze 

collectie kun je alle kanten op. 
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Eigenschappen
  Naturel kikarhout met metaalaccenten  

in vulcano black

  Ledverlichting in lowboards, highboard en 

dressette

 Soft-closingsysteem voor deuren en laden

 Kabelmanagement in de lowboards

  Tafels met keuze uit houten of  

metalen poot

Bekijk de volledige Quebec collectie op pagina 193.

C O L L E C T I E

QUEBEC



76 | Quebec

Opvallende  
designs, 
stijlvol 
uitgevoerd



HANGLAMP BLOOM (led), hoogte 180cm € 149 
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Jij sluit liever geen compromis, maar combineert 
gewoon het beste uit twee werelden in je eigen, 
karaktervolle interieur. Het gloedvolle kikarhout van 
het woonprogramma Quebec is afgewerkt met stoere 
zwartmetalen accenten en is op zijn plaats in een 
stijlvolle vintage woonstijl. De ontwerpen zijn natuurlijk 
helemaal van nu, met onder andere ledverlichting en 
kabelmanagement in de opbergmeubelen.

QUEBEC

DRESSETTE, 180cm breed € 1399 

Dressette

€ 1399



78 | Quebec

Superieure
leerkwaliteit
en optimaal
comfort

3-ZITS BALTIMORE in stof vanaf € 999 | in leder vanaf € 1599 (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren 
verkrijgbaar | optioneel verkrijgbaar met pocketvering, meerprijs € 100 (zie p. 199) | FAUTEUIL CAROLA in stof vanaf € 649 (afgebeeld in stof Fantasy) 
in leder vanaf € 899 | ook verkrijgbaar met hoge rugleuning | keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel (zie p. 231) | SALONTAFEL met draaibaar 
bovenblad € 549 | BOEKENKAST € 649 
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is een keuze 
Stijl 

BERGKAST, hoogte 200cm € 1399 



80 | Quebec

Fauteuil Carola
vanaf

€ 649



Durf te 
kiezen voor 
naturel

QUEBEC

FAUTEUIL CAROLA in stof vanaf € 649 (afgebeeld in stof Fantasy) | in leder vanaf € 899 
ook verkrijgbaar met hoge rugleuning | keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel (zie p. 231)
LOWBOARD met ledverlichting 180cm € 749 | 150cm € 649 

Een geslaagde 
combinatie van 
warm kikarhout 
en donker  
metaal
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82 | Quebec

DRESSOIR, 240cm € 1299 | 210cm € 1199 | 180cm € 1099



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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WANDDECO MARBLES
60x60cm, agaat

€119

WANDTAFEL NOA
100x35cm, hout en metaal

€249

SPIEGEL AMY
ø 55cm, glas en metaal

€99

PL A ID NAMU
130x170cm, katoen

€39,99

KUSSEN L IVA
45x45cm, katoen

€24,99

DOME
keramiek

vaas, hoogte 25cm €27, 99

schaal, hoogte 26cm €39, 99

K ARPE T NE W ROYAL
160x230cm, katoen, in 2 kleuren verkrijgbaar

€199

L AMPENSER IE CH IAR A
metaal

hanglamp, ø 50cm €299
vloerlamp, hoogte 160cm €199

tafellamp, ø 25cm €79

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



84 | Santorini

UITSCHUIFBARE TAFEL 190/250x100cm € 1099 
160/220x100cm € 999 | 160/205x140cm € 1299 
TAFEL 220x100cm € 799 | 190x100cm € 699
160x90cm € 649 | STOEL MALENE in stof vanaf € 199
(afgebeeld in stof Savannah) | STOEL MALVINO in 
leder vanaf € 279 (afgebeeld in Catania leder) | kies 
uit 6 onderstellen, vele stof- en ledersoorten en een 
optionele handgreep, meerprijs € 10 (zie p. 225)



De Santorini collectie staat voor tijdloze 

kwaliteit. De sobere, maar stijlvolle ontwerpen 

passen zowel in een klassieke als moderne 

inrichting. Creëer een behaaglijk thuis, door 

de robuuste vormgeving van Santorini te 

combineren met diepe, volle kleuren en 

hoogwaardige materialen als fluweel en leer.

C O L L E C T I E

SANTORINI
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Tafel vanaf 
€ 699

Eigenschappen
 Eiken, deels massief

 Verkrijgbaar in 4 kleuren

 Olie finishing

 Ledverlichting

 Soft-closingsysteem voor deuren en laden

Bekijk de volledige Santorini collectie op pagina 194.



86 | Santorini

3-ZITS GREYMOUTH met 1 elektrische verstelling in stof vanaf € 1499 
in leder vanaf € 2199 (afgebeeld in Cuba leder met stof Calabria) 
POEF in stof vanaf € 399 | in leder vanaf € 629 | kies uit diverse 

opstellingen, stof- en ledersoorten, standaard of design poot, diverse 
relaxfuncties, een usb-aansluiting of pocketvering (zie p. 206) 

SALONTAFEL € 599 | FAUTEUIL SINTRA MANUEEL VERSTELBAAR 
in stof vanaf € 999 (afgebeeld in stof Lana) | in leder vanaf € 1299

FAUTEUIL SINTRA ELEKTRISCH VERSTELBAAR in stof 
vanaf € 1499 | in leder vanaf € 1799 (zie p. 233) 

Maak van 
je huis 

een thuis

WANDDECORATIE 
MONSTERA LEAF, hout en metaal, 30x30cm € 24,99 

LOVE, hout en metaal, 40x40cm € 34,99

PINEAPPLE, hout en metaal, 40x60cm € 44,99

CACTUS, hout en metaal, 40x60cm € 44,99
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en natuurlijke kleuren

3-zits Greymouth 
vast vanaf

€ 1199

Pure materialenWANDDECORATIE 
MONSTERA LEAF, hout en metaal, 30x30cm € 24,99 

LOVE, hout en metaal, 40x40cm € 34,99

PINEAPPLE, hout en metaal, 40x60cm € 44,99

CACTUS, hout en metaal, 40x60cm € 44,99



Dressoir 230cm 

€ 1399
88 | Santorini



DRESSOIR, 230cm € 1399 | 185cm € 1199 | METALEN LETTERS H O M E, hoogte 35cm € 39,99 per letter 
TAFEL 220x100cm € 799 | 190x100cm € 699 | STOEL JACKY in stof vanaf € 259 | STOEL JAKE in leder 
vanaf € 359 (afgebeeld in Cuba leder en stof Orlando) | kies uit diverse stof- of ledersoorten, kies de voor- en 
achterkant in een andere kleur en kies optioneel voor een handgreep, meerprijs € 10 (zie p. 223)

SANTORINI
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Hout leeft. De knoesten en oneffenheden 
laten zien hoe de boom door de jaren 
heen gegroeid is. De oil finishing 
accentueert de natuurlijke tekening 
van de nerven van de eik. Onder invloed 
van het licht zal de kleur van het hout 
mettertijd nog warmer worden en eigenlijk 
blijft het hout dus leven. 

Oil finishing 
brengt hout 
tot leven



Kies voor 
comfort

90 | Santorini

Fauteuil vanaf

€ 999



We houden van …

terra cotta. Puur aardewerk onderstreept 
het landelijk karakter van je interieur. Een 
verzameling leuke kleine cactussen of 
een fraaie bloeiende tak doen dat ook. 
Combineer beide voor een extra sterk effect.

SMAAK
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FAUTEUIL SINTRA MANUEEL VERSTELBAAR 
in stof vanaf € 999 (afgebeeld in stof Lana) 
in leder vanaf € 1299 | FAUTEUIL SINTRA 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR in stof vanaf € 1499 
in leder vanaf € 1799 (zie p. 233)
VAAS MEAUX, hoogte 25cm € 19,99 
hoogte 35cm € 34,99

VITRINE, hoogte 200cm € 1399

Smaken verschillen, maar met de 
keuze uit vier verschillende tinten 
hout past Santorini ongetwijfeld 
ook in jouw interieur.



MATERIAAL

• Naturel hout
• Zandkleur
• Oker
• Roestbruin
• Aardewerk

We houden van …

92 | Kleur & Materiaal

Tinten met een gele 
ondertoon, brengen 

warmte in huis. Oker- of 
oranjekleurige accenten 
versterken dat zonnige 

gevoel, net als zacht 
glanzende materialen, zoals 

fluweel en messing.
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Houd het natuurlijk
Kies binnen deze woonstijl voor pure, onbehandelde 
materialen en natuurlijke kleuren. Dus liever hout dan 
plastic en bijvoorbeeld helder glas en aardewerk.  
Style je interieur af met grote groene planten. 



94 | Zitten
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Niets zo ontspannend als een avondje op de 

bank. Voor een fijn gesprek met een vriendin, 

met een goed boek en een glaasje wijn of 

genietend van een spannende film. Stiekem 

neemt de bank een heel belangrijke plek in, in 

je huis én je leven. Kies hem daarom met zorg.

als middelpunt

   Debank



96 | Zitten

2,5-zits Praia 
vanaf 

€ 899

2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 (afgebeeld in stof Gibson) | in leder vanaf € 1799 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren poten 
pocketvering tegen meerprijs (zie p. 215)



2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 (afgebeeld in stof Gibson) | in leder vanaf € 1799 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren poten 
pocketvering tegen meerprijs (zie p. 215)
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Wij zien jou wel

zitten
De klassieke zithoek bestond meestal uit een 
grote bank en een of twee losse fauteuils, maar 
tegenwoordig zie je veel meer variatie. Lig jij 
graag languit voor de tv? Dan is een loungebank 
ideaal, of een bank met een relax-functie. Ontvang 
je regelmatig bezoek? Dan kun je beter kiezen 
voor twee banken of een grote bank en een paar 
fauteuils, zodat je meer zitplekken hebt. 

De bank waar je 
jezelf in herkent

Fauteuil 
Ravenna

€ 299

FAUTEUIL RAVENNA met zwart frame in stof Kibo € 299
verkrijgbaar in 4 kleuren stof Kibo (zie p. 233)

3-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 899 (afgebeeld 
in stof Secilia) | in leder vanaf € 1599 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en 
kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 standaard poten 
designpoot en pocketvering optioneel tegen 
meerprijs (zie p. 221)



98 | Inspiratie zitten

Opbergen

Waar laat je die warme 
plaid in de zomer? 
Of het beddengoed 
van de slaapbank? 
Gewoon in de bank 
zelf! Een aantal van 
onze banken heeft 
een superhandige 
opbergfunctie.

Slapen

Sommige van onze 
banken tover je in een 
handomdraai om in 
een comfortabel een- 
of tweepersoonsbed. 
Zo kunnen je vrienden 
na een gezellig 
avondje altijd blijven 
slapen.

Relaxen

Voor de ultieme ont-
spanning voeg je een 
of meer comfort-opties 
toe aan je bank. Denk 
aan pocketvering, een 
verstelbare hoofdsteun, 
een extra brede armleuning 
of een zitting met relax-
functie. De keuze is reuze!

Mogelijkheden
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Stralend 
middelpunt

Hoekopstelling
Napels 
in stof vanaf

€ 2547



100 | Zitten

2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 | in leder 
vanaf € 1799 (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse 
opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren 
verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren eikenhouten 
poten | pocketvering tegen meerprijs (zie p. 215) 

Houd je van modern? Of is je smaak meer 
klassiek? Bij Henders & Hazel vind je alle stijlen! 

En welke bank je ook kiest, je bepaalt zelf de 
samenstelling, de bekleding en de kleur. Voeg 

de opties toe die jij wilt en de bank wordt 
speciaal voor jou vervaardigd! 

Precies de bank 
die bij jou past

FAUTEUIL MARRAKECH in stof vanaf € 649
(afgebeeld in Moreno leatherlike) | in leder vanaf € 749 | keuze 

uit rvs of zwart metalen armen en draaipoot (zie p. 232) 

Fauteuil Marrakech 
in stof vanaf

€ 649

2,5-ZITS HAVANNA met ottomane in stof vanaf € 1899 (afgebeeld in stof Leopard) | in leder  
vanaf € 3798 | kies uit diverse opstellingen, stof en ledersoorten. Kies een zithoogte van 41 of 45cm  
en kies voor verstelbare zittingen, meerprijs € 100 (zie p. 207)
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2,5-zits Santiago 
met ottomane 
vanaf

€ 2198

2,5-ZITS SANTIAGO met ottomane in stof vanaf € 2198 
(afgebeeld in stof Toba) | in leder vanaf € 3898
(zie p. 216)

Comfort
waar je van droomt



102 | Zitten

Een vloerkleed is niet alleen 
mooi, het maakt de ruimte ook 
warmer en absorbeert geluid

Keuze uit  
verschillende 

armleuningen, bepaal 
zelf welke je het 
mooiste vindt

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair, 2,5-zits zonder armen en ottomane in stof 
vanaf € 2547 | in leder vanaf € 3997 | hoofdsteun in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 189 (afgebeeld 
in stof Fantasy en stof Kibo) | Meerprijs armleuning 6 € 75 | keuze uit zeer veel opstellingen en 
mogelijkheden (zie p. 210-211)

De meeste van onze 
banken en fauteuils zijn 
leverbaar in meer dan 
�OO stofmogelijkheden en 
ruim �O lederkleuren  

en kwaliteiten
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Alles zit er in 

Ontwerp je eigen bank
Je favoriete bank stel je helemaal zelf samen uit alle beschikbare opties. Twee-, tweeënhalf-, drie- of 
zelfs drieënhalf-zits, longchair of ottomane, hoogwaardig koudschuim of pocketvering, de optimale 
zithoogte en zitdiepte en tal van andere mogelijkheden zorgen voor optimaal comfort. Laat de bank 
bekleden met een stofsoort naar keuze en je droombank wordt werkelijkheid. 

Met andere kussens op de 
bank geef je je kamer een 

snelle en goedkope make-over

Bepaal zelf hoe 
jij het lekkerst 

zit, met een extra 
hoofdsteun of een 
extra comfortabele 

armleuning



104 | Zitten

2-ZITS PALIO met ottomane en longchair in stof vanaf € 1947 € 1749 
(afgebeeld in stof Miami) | kies uit diverse opstellingen, stoffen en 
kleuren, 4 armleuningen en zilverkleurige of koloniale poten (zie p. 213)
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FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 399 (afgebeeld in stof Orlando) | in leder vanaf € 499  
ook verkrijgbaar met rvs frame (zie p. 230) | 2-ZITS MARGAUX in stof vanaf € 1199 (afgebeeld in stof 
Touch) (zie p. 209)

Verschillende 
tinten blauw 
gaan uitstekend 
samen

Ton sur ton

Ieder
zijn eigen
plek!



106 | Zitten

3-ZITS HILL met ottomane en longchair links of rechts in stof vanaf € 1699 (afgebeeld in stof Toba)
in diverse opstellingen, stoffen en kleuren verkrijgbaar (zie p. 208-209) | UNIVERSELE LOSSE 
ARMLEUNING in stof vanaf € 59

2-ZITS NOVARA in stof vanaf € 799 (afgebeeld 
in stof Monta) | in leder vanaf € 1399 (zie p. 212)

FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 399 
(afgebeeld in stof Lana) | in leder vanaf € 499
ook verkrijgbaar met rvs frame (zie p. 230)

2-zits Novara 
in stof vanaf

€ 799

Door zijn formaat is een bank al gauw 
beeldbepalend in huis. Wil je dat hij wat minder 

groot oogt, laat hem dan bekleden in een neutrale 
basiskleur. Mag je bank juist gezien worden, ga 

dan voor een opvallende kleur en een mooie 
designpoot. Zo wordt hij een waar style statement! 

De bank als 
stijlelement



HOEKBANK DAX, bestaande uit een 2-zits zonder armen, longchair en grote ottomane in stof 
vanaf € 2797 (afgebeeld in stof Kibo) | in leder vanaf € 5197 | deze bank kun je helemaal naar eigen 
smaak samenstellen: kies uit diverse opstellingen, 4 armleuningen, 2 poten, stof of leder en/of diverse 
opbergmogelijkheden (zie p. 203)

Hoekopstelling 
Dax vanaf

€ 2797

Jouw
eigen stijl
en
comfort
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108 | Luxury

HOEKOPSTELLING SAVONA, bestaande uit: een 3-zits 
armleuning links, hoek en ottomane rechts in stof vanaf € 2899 
in leder vanaf € 4899 (afgebeeld in stof Savannah en Cuba leder) 
keuze uit zeer veel opstellingen en mogelijkheden (zie p. 217)
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C O L L E C T I E

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.

it's all  in the name

D E S I G N E D  B Y  H & H



110 | Inspiratie Luxury

Uit liefde
voor
materialen
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Leder is een ¹ OO% 
natuurproduct, dat door 

de jaren heen alleen maar 
mooier wordt.

Prachtige designs, ultiem comfort en 
materialen van de hoogste kwaliteit 
vormen de basis van onze Luxury 
collectie. Deze meubels geven jouw 
interieur precies de luxe uitstraling die 
je wenst.

Binnen de Luxury collectie vind je alle 
stijlen terug; strak en modern, klassiek, 
romantisch of landelijk. Tegelijk zijn de 
ontwerpen tijdloos en gaan de rijke 
stoffen en bijzondere ledersoorten 
jarenlang mee. Sterker nog, het 
karakteristieke doorleefde uiterlijk 
van sommige leersoorten wordt door 
invloeden van buiten versterkt, zodat het 
in de loop der tijd nóg mooier wordt! 

inspiratie
Luxury



D E S I G N E D  B Y  H & H

112 | Luxury

HOEKOPSTELLING BRAGA, bestaande uit: 1-zits met armleuning 
links of rechts, 1-zits XL zonder armleuningen en ottomane, in 
stof vanaf € 2247 | in leder vanaf € 4497 (afgebeeld in Corsica 
Microleder) | Braga bestaat uit losse elementen waardoor je 
eindeloos met je opstelling kunt variëren (zie p. 200)
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FAUTEUIL CAROLA met hoge rugleuning in stof vanaf € 699  
(afgebeeld in Corsica Microleder) | in leder vanaf € 949 
met lage rugleuning in stof vanaf € 649 | in leder vanaf € 899 
keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel
POEF in stof vanaf € 329 | in leder vanaf € 429  
HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 169 (zie p. 231)

Met zorg 
geselecteerd
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.

De kracht 
van duurzame 
kwaliteit
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114 | Luxury

2,5-ZITS PRAIA met longchair in stof  
vanaf € 1598 | in leder vanaf € 2898 (afgebeeld 

in Cuba leder) | in diverse opstellingen, stoffen, 
ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 
3 kleuren poten | pocketvering tegen meerprijs

hoofdsteun in stof vanaf € 79 | in leder vanaf € 159 
(zie p. 215)

FAUTEUIL SINTRA ELEKTRISCH verstelbaar in stof vanaf € 1499 | in leder vanaf € 1799  
(afgebeeld in Catania leder) (zie p. 233)

FAUTEUIL CAROLA met hoge rugleuning in stof vanaf € 699 (afgebeeld in stof Toba) | in leder 
vanaf € 949 | met lage rugleuning in stof vanaf € 649 | in leder vanaf € 899 | keuze uit rvs 
kleur of zwart metalen onderstel (zie p. 231) | POEF in stof vanaf € 329 | in leder vanaf € 429 
HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 169
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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, als je voor Henders & 
Hazel kiest, dat je exclusieve kwaliteitsmeubelen in huis haalt. Die zekerheid, dat is pas luxe!

het 
mooie van 

pure

ambacht



116 | Luxury

2,5-ZITS GREYMOUTH met ottomane in stof vanaf € 2099  
in leder vanaf € 3549 (afgebeeld in stof Calabria met Pegasso leder) 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar (zie p. 206)

Is zitcomfort voor jou de belangrijkste 
eigenschap van een bank? Kijk dan eens 
naar de Greymouth, met zijn regelbare 
hoofdsteunen en zijn elektrische relaxfunctie. 
De zitting is optioneel met pocketvering 
verkrijgbaar en uitzonderlijk soepel. Hier wil 
je nooit meer uit opstaan! En natuurlijk is hij 
ook nog eens prachtig om te zien.

De keuze 
voor comfort

design
samenkomenen comfort

Waar



D E S I G N E D  B Y  H & H
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HOEKOPSTELLING BALTIMORE, bestaande uit een 3-zits arm links,  
hoekelement en ottomane in stof vanaf € 1897 (afgebeeld in stof Fantasy) | in 
leder vanaf € 2997 | optioneel verkrijgbaar met pocketvering, meerprijs € 100 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar (zie p. 199) 



118 | Luxury

3-ZITS BALTIMORE in stof vanaf € 999 | in 
leder vanaf € 1599 | (afgebeeld in Cuba leder)  
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten 
en kleuren verkrijgbaar | optioneel verkrijgbaar 
met pocketvering, meerprijs € 100 (zie p. 199) 
BOEKENKAST QUEBEC € 649 



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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KUSSENS LOU
polyester  

45x45cm €21, 99

40x60cm €24,99

SCHR I JF TAFEL PARYS
100x60cm, hout en metaal

€349

VA AS AVERY
glas 

L hoogte 32cm €29,99

M hoogte 20cm €24,99

SCH ILDER I J COSMIC BURST
ø 61cm, hout en metaal

€99

OBJEC T LEAF
hoogte 36cm, aluminium en marmer

€39,99

WANDSP IEGEL OL IVER
ø 50cm, mdf

€149

K ARPE T HARPER
160x230cm, viscose, wol en polyester

€379

WANDSYSTEEM ROSE T TA
2 kleuren, 4 afmetingen, hout en metaal

22x72cm €79
48x35cm €79
72x35cm €89
22x35cm €39

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



120 | Landelijk
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LANDELIJK

Landelijk 
De een houdt van robuust en industrieel, de ander van puur natuur of 

strak en modern. Maar misschien ben jij eerder een romanticus en voel 

je je het meest thuis in 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!

Authentiek



122 | Landelijke inspiratie

Laat je 
gevoel 
spreken
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In een landelijk interieur staat sfeer 
voorop. Dat zie je terug in het gebruik 
van eerlijke, authentieke materialen, de 
wat meer romantische vormgeving en 
bijvoorbeeld de toevoeging van subtiele 
ledverlichting. Je inrichting toont je 
open en warme karakter. Bij jou thuis 
is iedereen welkom en daarom bieden 
de buffetkasten plaats aan een groot 
servies en kun je met lekker veel mensen 
aanschuiven aan de royale tafels. Voeg 
wat mooie souvenirs en persoonlijke 
accessoires toe en je huis is helemaal af.

Landelijke

inspiratie
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Met comfortabele stoelen 
maak je van de eettafel de 
centrale ontmoetingsplek 

in huis



124 | Jardin /Jardino
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Het gloednieuwe woonprogramma Jardin 

staat voor tijdloze romantiek. Uitgevoerd in 

eikenfineer met naar keuze witte of grijze mdf 

fronten passen deze meubels prima in een 

landelijke woonstijl. Tegelijk is de vormgeving 

modern en zijn alle artikelen uitgerust met een 

soft-closing systeem voor laden en deuren 

en led-verlichting. Natuurlijk hebben we ook 

bijpassende tafels, onder de naam Jardino.

Eigenschappen
 Eiken fineer in kleur railway brown 

 MDF fronten in grijs of pure white

  Soft closing systeem voor deuren  

en laden

 LED verlichting

Bekijk de volledige Jardin/Jardino collectie op pagina 189.

C O L L E C T I E

JARDIN/ 
JARDINO

TAFEL 200x100cm € 1099 | ook verkrijgbaar in: 170x100cm en 
230x105cm | ARMSTOEL JOHN in stof Secilia € 229 (zie p. 228)



126 | Jardin /Jardino

Buffetkast

€ 1399
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Hier voel je 
je meteen 
thuis

2,5-ZITS SANTIAGO met ottomane in stof vanaf € 2198 (afgebeeld in stof Toba) | in leder 
vanaf € 3898 (zie p. 216) | BUFFETKAST hoogte 200cm € 1399 | SALONTAFEL 100x60cm € 399

Een mooie buffetkast mag eigenlijk niet 
ontbreken in een landelijk interieur. 
Hiermee geef je al je waardevolle spullen 
een vaste plek. In de laden stop je wat je 
op wilt ruimen, in de niches zet je wat je 
graag laat zien. 

JARDIN/JARDINO



128 | Jardin /Jardino

Dressoir 230cm

€ 1099

Strakke lijnen, warme uitstraling 
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JARDIN/JARDINO

VAAS AVERY, hoogte 20cm € 24,99  
VAAS CADIZ, hoogte 16cm € 14,99

Strakke lijnen, warme uitstraling 

DRESSOIR 160cm € 799 | 190cm € 899 | 230cm € 1099 

Ook dressoirs zijn perfecte meubels  
voor een opgeruimd huis. Heb je genoeg 

plek, kies dan een breedte van 230cm. 
Daarin kun je niet alleen je hele servies 

en bestekcassette kwijt, maar ook 
bijvoorbeeld je tafellinnen. 



130 | Jardin /Jardino

Een ronde eettafel doorbreekt de rechte 
lijnen die de meeste kamers kenmerken. 
Bovendien is hij flexibel in gebruik. Of je  
nu met z’n tweeën, vieren of zelfs zessen 
eet; je zit gezellig en hebt met alle 
tafelgenoten contact.

Ronde tafels 
zijn weer 
helemaal in

Ronde eetkamer tafel 
130cm

€ 999
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RONDE TAFEL Ø130cm € 999  
STOEL ARMIN in stof Secilia € 149 (zie p. 228) 

BIJZETTAFEL NOA 30x57cm € 99
LOWBOARD 170cm € 699 | ook verkrijgbaar in: 

140cm en 210cm 

We houden van …

grote planten. Heb je een hoekje 
over in huis? Gebruik het dan voor 
wat extra opbergruimte en een 
mooie groene touch. Grote, groene 
planten werken luchtzuiverend en 
sfeerverhogend. 



132 | Jardin /Jardino

2,5-ZITS SANTIAGO met ottomane in stof vanaf € 2198 (afgebeeld in stof Toba) | in leder 
vanaf € 3898 (zie p. 216) | BUFFETKAST hoogte 200cm € 1399 | SALONTAFEL 100x60cm € 399 

Gemoedelijk 
en gezellig
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De rust  
van eenvoud

Jardin

VAAS AMELIA, hoogte 30,5cm € 29,99  
RAMONA, set van 2 bijzettafels € 149



Ilse

• Natuurtinten
• Aardewerk
• Eenvoudige vormen
• Persoonlijke accessoires

We houden van …

Groen brengt rust
Bruin staat voor gezelligheid 
en geborgenheid, groen voor 
rust. In een authentiek landelijke 
inrichting kun je ze goed 
gebruiken als basiskleuren. 
Wil je het wat spannender 
maken, combineer ze dan met 
bijvoorbeeld donkerrood en 
oranje voor nog meer warmte of 
met volle kleuren als wijnrood, 
diepblauw of okergeel die nu 
helemaal in zijn. 

Gebruik aardewerken 
schalen als fruitschaal, 
snoeppot of voor planten.

Ilse Zoontjens | Styliste

Basiskleur: Stof

TOUCH bordeaux (groep 1)

134 | Landelijke inspiratie



Ilse

Metalen grepen 
en accenten 

benadrukken de 
rustieke uitstraling

Een mooi servies verdient een 
ereplaats en daarvoor is een 
buffetkast ideaal. Je hebt je glazen 
en borden direct binnen handbereik 
en gebruik je ze niet dagelijks, dan 
staan ze stofvrij opgeborgen. Vind 
je een buffetkast te klassiek? Dat 
hoeft helemaal niet! Ook in onze 
industriële en moderne collecties 
vind je prachtexemplaren. 

In de spotlights
Wil je je dierbare souvenirs een 
bijzonder plekje geven? Let 
dan op of de kast waar je ze in 
wilt zetten ledverlichting heeft. 
Hiermee zet je je favoriete items 
echt in de spotlights.

styling tips

Robuuste objecten maken 
de sfeer compleet

Landelijke 
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136 | Le Port

Ovale tafel

€ 899

BUFFETKAST met ledverlichting en uitschuifplateau € 1899 
STOEL JENNA in stof vanaf € 169 | STOEL JERKO in leder vanaf € 319 
(afgebeeld in stof Volterra en Catania leder) | kies uit 6 kleuren stoelpoten en 
kies de kleur van je bies en knopen (zie p. 224) | OVALE TAFEL 190x100cm € 899 
240x120cm € 1299
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Minuscule gaatjes, vage krasjes, het zijn 

juist die kleine details die de Le Port 

meubelen hun authentieke uiterlijk geven. 

Liefhebbers van een romantische stijl 

herkennen in dit woonprogramma direct 

de charme van een Frans buitenhuis. Dol 

op kleur? Kies dan voor een buffetkast in 

stijlvol petrol of bordeauxrood.

C O L L E C T I E

LE PORT

*  Alleen mogelijk bij buffetkast 
en butlertrays.

french 
white

petrol*bordeaux*antraciet*pure
white

weathered 
grey

Eigenschappen
  Acaciahout in weathered grey in 

combinatie met french white of 

pure white en 3 extra kleuren voor de 

buffetkast en butlertrays

 Met de hand oud gemaakt

 Ledverlichting

 Veiligheidsglas

 Veel decoratieve elementen

 Leuke opbergmogelijkheden

Bekijk de volledige Le Port collectie op pagina 182-183.



Landelijke romantiek 

138 | Le Port

Dressoir

€ 1299



Wil jij het hele jaar door een zomerse sfeer 
in huis? Dat lukt zeker met onze Le Port-
collectie. Landelijk en met een vleugje romantiek, 
herinnnert dit woonprogramma je dagelijks 
aan die heerlijke vakantie in het zonnige 
zuiden. Sommige meubels hebben bovendien 
een leuke twist in de vorm van onverwachte 
opbergmogelijkheden. Hier word je vrolijk van! 

LE PORT

DRESSOIR, 240cm € 1299 | 220cm € 1199 | 190cm € 1099
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LAPTOPTAFEL 40x120cm € 449 | STOEL JENNA in
stof vanaf € 169 (afgebeeld in stof Volterra) (zie p. 224)
MUURHANGER SPIRIT, katoen, 40x80cm € 29,99

Landelijke romantiek 



140 | Le Port

Kast

€ 599
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KAST met uitschuifplateau en 8 wijnvakken € 599 | WANDTAFEL met 9 wijnvakken € 549

Verrassend veel 
leuke opberg-
mogelijkheden

Natuurlijk is 
er ook plek 
voor een 
flesje wijn

LE PORT



142 | Le Port

3-ZITS ATLANTA met 1 elektrische relaxfunctie in stof  
vanaf € 1549 (afgebeeld in stof Savannah) | in leder vanaf € 2549 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren 
verkrijgbaar | optioneel verkrijgbaar met elektrische verstellingen, 
manueel verstelbare hoofdsteunen, usb-aansluiting of 
pocketvering, tegen meerprijs (zie p. 198) | SALONTAFEL € 599 



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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B I JZE T TAFEL R AMONA
set van 2, hoogte 40cm en 51cm, aluminium en metaal

€149

WANDSP IEGEL SM ILE
100x38cm, mdf en spiegel

€159

WATERK AR AF + 4 GL AZEN
glas

€39,99

SCH ILDER I J SPACE
74x104cm, canvas

€149

K ARPE T S I SLE Y
160x230cm, wol en polyester

€329

VA AS AVA
hoogte 23cm, glas

€19, 99

KUSSEN STARWAYS
45x45cm, polyester

€21, 99

L AMPENSER IE OL IVER
glas, marmer en metaal

hanglamp, hoogte 135cm €199
vloerlamp, hoogte 160cm €149
tafellamp, hoogte 60cm €119

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



144 | Farmland

TAFEL 180x100cm € 899 | 210x100cm € 999 
240x100cm € 1099
STOEL TYGO in stof Savannah € 179 (zie p. 229)  
BANK TYGO 160 cm, in stof Savannah € 499 



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.

Eigenschappen
  Eikenfineer in kleur railway brown

  Metalen grepen en accenten

  Ledverlichting

   Soft-closingsysteem voor deuren 

en laden

  Kabelopbergsysteem in lowboards

Bekijk de volledige Farmland collectie op pagina 180.

C O L L E C T I E

FARMLAND
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146 | Farmland

De Farmland-meubels bieden alle ruimte 
voor je persoonlijke spullen. Boeken, platen, 

planten, schilderijen, foto’s van je dierbaren of 
de souvenirs van een onvergetelijke vakantie, 
je kunt ze allemaal kwijt op het dressoir of in 

de open boekenkast.

DRESSOIR 150cm € 899 | 180cm € 999
210cm € 1099 | 240cm € 1299 

TAFELLAMP CITRA ø 40cm, geïntegreerde ledverlichting € 129

FARMLAND

BOEKENKAST € 599
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voor wie en wat je liefhebt

Dressoir 210cm

€ 1099

Ruimte 



148 | Farmland

Dressette

€ 1299
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DRESSETTE € 1299 | BIJZETTAFEL GIRI met ledverlichting, hoogte 51cm € 199

De sfeer van 
dat boerderijtje 
waar je altijd 
van droomde

Rustiek en 
een tikje 
romantisch

FARMLAND



150 | Farmland

Voel je welkom
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VAAS MARY hoogte 46cm, glas € 59,99

POT OVO hoogte 8cm € 12,99

2,5-ZITS BRAGA in stof vanaf € 1199 (afgebeeld in stof 
Lady) | in leder vanaf € 2599 | in diverse opstellingen, 
stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar (zie p. 200) 
FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 (afgebeeld in 
stof Secilia) | in leder vanaf € 699 | kies uit vele stof- en 
ledersoorten en kleuren en kies uit 3 houten frames  
(zie p. 232) | SALONTAFEL 120x60cm € 499 

De krant en een kopje 
koffie, een spelletje met de 
kleinkinderen, even de mail 
doornemen of eindeloos 

borrelen met een tafel vol lekkers; een 
goede eettafel is multifunctioneel. 
En minstens zo belangrijk is de 
eetkamerstoel. Nieuw in onze collectie 
is de Tygo, die niet alleen mooi is om 
te zien, maar bovendien heerlijk zit. En 
helemaal leuk is de bijpassende bank. 
Schuif maar lekker aan! 



152 | Farmland

Je mooiste 
herinneringen 
prachtig 
uitgelicht

Buffetkast

€ 1799
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We houden van …

natuurlijke accessoires. Boomstammen 
en boomschors, bladmotieven, beesten 
en insecten, robuust aardewerken 
potten en vazen in bruin, groen en 
andere natuurlijke tinten. Een landelijk 
interieur is eerlijk en ongepolijst.

RETRO
Nieuwe zitmeubels in een 
vertrouwd design, modern comfort 
in een ouderwetse kwaliteit. De 
retro-look is helemaal van nu en 
zie je onder meer terug in stoelen, 
banken en fauteuils.

BIJZETTAFEL AVISA hoogte 58cm, 
geïntegreerde ledverlichting € 149

BUFFETKAST € 1799
FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 (afgebeeld in 
stof Secilia) | in leder vanaf € 699 | kies uit vele stof- en 
ledersoorten en kleuren en kies uit 3 houten frames (zie p. 232)



MATERIAAL
154 | Kleur & Materiaal

• Aardetinten
• Keramiek
• Kurk
• Boomschors
• Bladmotieven

We houden van …

Klei, zand en terra cotta 
vormen een prachtige ton 

sur ton basis voor een 
landelijk interieur. Heb je 

een lichte woning dan kun 
je bijvoorbeeld bruintinten 

toevoegen, is je huis wat 
donkerder kies dan liever 

voor ecru of poederwit. 
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Van buiten naar binnen
Veel trendy accessoires zijn geïnspireerd op 
de natuur. In bijzettafels, wandecoratie en 
zelfs lampen zie je schelpen, bladeren, takken 
en boomschors terug. Hoe landelijk wil je het 
hebben?! 

Voor een vleugje chic voeg je poederroze 
toe aan je kleurenpalet. Bronzen of 

gouden accenten mogen natuurlijk ook!



156 | Modern
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MO
DER
N
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 

in combinatie met mdf, glas of keramiek geven ieder meubel 

een eigen gezicht. Puur design, zonder opsmuk en daarmee de 

perfecte basis voor elk interieur. 



Spannende 
combinaties

158 | Moderne inspiratie



Bijzondere materialen als glas en 
keramiek, maar ook gelakt mdf vormen 
een belangrijke inspiratiebron voor de 
moderne wooncollecties van Henders & 
Hazel. In verschillende, soms verrassende 
combinaties met duurzaam hout bepalen 
zij in hoge mate de vormgeving binnen dit 
thema. 

Bovendien zijn de meubels vaak praktisch 
in gebruik, want bijvoorbeeld glas en 
keramiek zijn in hoge mate kras-, warmte- 
en vlekbestendig. Ideaal in een interieur 
waarin volop wordt geleefd!

Moderne

inspiratie
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Maak je styling helemaal 
af en kies ook voor 

accessoires in verrassende 
materialen



Tafel 
220x100cm 

€ 1099

160 | Box

TAFEL 220x100cm € 1099 | 240x100cm € 1199 | 190x100cm € 999
UITSCHUIFBARE TAFEL 160/210x100cm € 1199 | 190/250x100cm € 1299
STOEL GABINO in stof Calabria met Tatra leathertouch € 129 (zie p. 228)



C O L L E C T I E

Eigentijds en verfijnd is zeker van toepassing 

op de Box-collectie. Je hebt de keuze uit 

twee kleuren tramwood: naturel of vintage 

grey en de fronten zijn van gelakt mdf. 

Deuren en lades zijn greeploos. Zo wordt het 

strakke design nergens onderbroken en de 

eenvoudige elegantie van de meubels nog 

eens extra benadrukt.
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Bekijk de volledige Box collectie op pagina 179.

Eigenschappen
  Keuze uit 2 kleuren tramwood met  

gelakte fronten in lichtgrijs mdf

 Metalen poot

 Ledverlichting

 Veiligheidsglas

 Soft-closingsysteem voor deuren

 Greeploos met “push to open”-systeem

 Kabelopbergsysteem in lowboards

Box



Bergkast 

€ 1199

162 | Box



BERGKAST, hoogte 140cm € 1199 | BARSTOEL MAXIM in stof Calabria met accenten in Moreno 
leatherlike € 179 (zie p. 229)

Voor wie van 
pure eenvoud 
houdt

Schuif 
gezellig aan 
bij het 
kookeiland

Box
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164 | Box

Modern comfort

3-zits Hill met 
ottomane en longchair 
vanaf

€ 1699
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BERGKAST met ledverlichting, hoogte 200cm € 1299

3-ZITS HILL met ottomane en longchair links of rechts 
in stof vanaf € 1699 (afgebeeld in stof Toba) | in diverse 
opstellingen, stoffen en kleuren verkrijgbaar (zie p. 208-209) 
UNIVERSELE LOSSE ARMLEUNING in stof vanaf € 59 

Een modern interieur 
hoeft echt niet kil te zijn. 
Combineer je strakke 
meubels met accessoires 

in ronde vormen, een comfortabele 
loungebank met stoffen bekleding, 
lekker veel kussens en een warm 
tapijt en iedereen voelt zich 
onmiddellijk thuis. Speel met kleuren 
en zachte materialen. Ook grote 
groene planten geven een huis snel 
een behaaglijke uitstraling. 



166 | Box

Opvallend 
mooi en 
functioneel

BOEKENKAST € 549 



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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KUSSEN L INEA
60x60cm, katoen

€29,99

AGATA
aluminium

vaas, hoogte 25cm €49, 99

schaal, hoogte 19cm €39, 99

WANDSP IEGEL HENRY
60x40cm, spiegel en riem

€89

VA AS L AYL A
hoogte 37cm, glas

€22,99

K ARPE T D I SCOVER
160x230cm, jute, wol en polyester

€259

BIJZE T TAFEL LOUIS
hoogte 50cm, metaal

€79

L AMPENSER IE RUBY
staal

vloerlamp, hoogte 162cm €99
tafellamp, hoogte 48cm €69

KLOK M IK AEL A
ø 60cm, in groen en mint verkrijgbaar, metaal en glas

€99

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



Marleen

168 | Moderne inspiratie

Basiskleur: Stof

ZIGGY blauw (groep 3)

• Basic kleuren
• Bijzondere materialen
• Opvallende vormen
• Verrassende combinaties 

We houden van …

Opvallend design
Onze moderne 
woonprogramma’s zijn net even 
anders: in vorm, materiaal of 
een combinatie van beide. Wil 
je deze stijl verder doortrekken 
in je interieur, kies dan ook 
voor bijzondere stoelen of een 
bank of een fauteuil die opvalt. 
Stoel Gabino bijvoorbeeld, 
met een zwart metalen 
onderstel. Ook geometrische 
patronen doen het goed in een 
eigentijdse inrichting en kun 
je toepassen in stoffering of in 
woonaccessoires.  Wees origineel en gebruik 

kopjes als plantenpot of 
kannen als vaas

Marleen Boerenkamp | Styliste
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Stoffen in vergelijkbare 
kleuren maar met 

verschillende structuren 
kun je prachtig combineren

Geometrische motieven passen 
perfect in een modern interieur

Moderne

Een moderne inrichting vraagt om lef. Durf te kiezen voor materialen 
en ontwerpen die net even anders zijn, maar daardoor wel een 

statement vormen in je interieur. Zo laat je echt zien wie je bent. 

styling tips

Multifunctioneel
Het is altijd fijn als je meubels of accessoires 
op meer dan een manier kunt gebruiken. Zo is 
bijvoorbeeld deze bijzettafel niet alleen functioneel, 
maar ook ideaal om lege hoeken op te vullen.



UITSCHUIFTAFEL 200/260x100cm met stone glass  
bovenblad € 1399 | 170/220x100cm € 1299
STOEL LEVI in 10 kleuren Catania leder € 249
keuze uit 4 onderstellen (zie p. 224)
DRESSOIR 210cm € 1099 | meerprijs ledverlichting € 99 
240cm € 1299 | meerprijs ledverlichting € 99  
180cm € 999 | meerprijs ledverlichting € 89170 | Multiplus



Ook de Multiplus-collectie heeft een fraaie 

moderne look. Licht vergrijsd acaciahout, strak 

gelakte fronten en een fijne belijning geven 

de meubels een serene uitstraling. Hiermee 

breng je een aangename rust in huis, die 

je nog kunt versterken door de meubels te 

combineren met zitmeubelen en accessoires in 

bijpassende, ingetogen kleuren.

Stoel Levi 

€ 249
Wonen & Inspiratie | 171

Eigenschappen
  Massief acaciahout in tibet grey

  Antraciet of wit gelakte fronten van mdf

  Veiligheidsglas

  Indirecte vloer-ledverlichting

 Soft-closingsysteem voor deuren

  Tafel met stone-glass bovenblad

Bekijk de volledige Multiplus collectie op pagina 190.

C O L L E C T I E

Multiplus



172 | Multiplus

3-zits Vecchio 
met ottomane 

€ 1999

Sfeervol wonen
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De neutrale vormgeving van de  
Multiplus-collectie maakt de meubels  

geschikt voor elke woonstijl. Opteer voor 
eenvoud met een strak dressoir tegen een 
gladde wand of zoek juist het contrast met  

een hoge kast tegen een ruwe muur.

Multiplus

BUFFETKAST hoogte 220cm € 1799 

3-ZITS VECCHIO met ottomane in stof vanaf € 1999 (afgebeeld 
in stof Toba) | in leder vanaf € 3898 | kies uit diverse opstellingen 
en rvs of zwart metalen poten | meerprijs voor optioneel 
verstelbare zittingen € 100 (zie p. 220)



174 | Multiplus

Tafel Multi  
vanaf

€ 1499

STOEL BRODY in stof € 159 (zie p. 228)
TAFEL MULTI met keramiek bovenblad  
200x90cm € 1499 | UITSCHUIFTAFEL  
MULTI 170x90cm (+ 2x40cm) € 1699  
200x90cm (+ 2x40cm) € 1899



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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BAR TROLLE Y SANDR A
hoogte 76cm, staal

€129

WANDREK SAT I 
45x20cm, metaal

€44,99

K ARPE T V ICO
160x230cm, wol en polyester

€349

KUSSEN MONKE Y
45x45cm, katoen en polyester

€24,99

KUSSEN SALON
45x45cm, polyester

€19, 99

LUCY
keramiek

vaas, hoogte 42cm €39, 99

vaas, hoogte 34cm €29, 99

pot, hoogte 14cm €19, 99

SP IEGELS MOROCCO
set van 2, 40x40cm, metaal en glas

€99

L AMPENSER IE ANDRE W
staal, marmer en silico 

vloerlamp, hoogte 160cm €179
tafellamp, hoogte 46cm €89

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



176 | Kleur & Materiaal

Groen wordt vaak over het 
hoofd gezien als interieurkleur 
en dat vinden we onterecht. 
Groen zorgt juist voor rust en 
een fijne energiebalans in huis. 
Bovendien: de keuze is reuze 
dus er is altijd wel een tint die bij 
jou past. En helemaal prachtig 
in combinatie met lichte of 
juist warme houtkleuren.

Voer je woonstijl consequent 
door met een leuke klok

MATERIAAL



Liever geen groene muur, bank of stoel? Ga dan voor 
groene planten! Ze brengen sfeer in huis en zorgen 
bovendien voor een gezond leefklimaat. 

Gun mooie planten een 
podium en zet ze in hoge 

plantenstandaards Wonen & Inspiratie | 177



Overzicht
woon-

collecties

178 | Overzicht wooncollecties



Box
Onderhoudsadvies: 
Woodclean, MatPolish voor het 
hout, MultiMat cleaner voor de 
lakfronten

Kenmerken:
•  Keuze uit 2 basiskleuren: tramwood in  

de kleuren vintage grey of walnoot en 
fronten in MDF mat lichtgrijs

• Ledverlichting 
• Veiligheidsglas 

• Soft-closing deuren
• Kabelopbergsysteem in lowboards  
• Metalen poot 
•  Greeploze deuren en laden met  

“push to open”-systeem

vintage 
grey

walnoot

1  kies de basiskleur

dressoir* dressoir* dressoir lowboard* lowboard*

190x85x42 210x85x42 240x85x42 140x60x42 170x60x42

€ 999 € 1099 € 1199 € 649 € 749

lowboard* bergkast* bergkast bergkast* boekenkast

210x60x42 125x140x42 125x140x42 110x200x42 72x190x35

€ 849 € 1199 € 1099 € 1299 € 549

salontafel bijzettafel eetkamertafel

60x40x120 55x40x55 190x77x100 220x77x100 240x77x100

€ 449 € 199  € 999  € 1099  € 1199

uitschuifbare tafel

160/210x77x100 190/250x77x100

€ 1199 € 1299

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen 
voor lampen van energieklassen A++ t/m A
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Farmland Kenmerken:
•  Eikenfineer in kleur railway brown
• Ledverlichting
•  Soft-Closing deuren en laden

•  Kabelopbergsysteem in 
lowboards

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

dressoir dressoir* dressoir dressoir salontafel

150x85x45 180x80x45 210x80x45 240x90x45 120x40x60

€ 899 € 999 € 1099 € 1299 € 499

dressette* highboard* bergkast* buffetkast* boekenkast

170x120x45 125x140x45 120x200x45 150x210x35/45 75x200x35

€ 1299 € 1299 € 1399 € 1799 € 599

lowboard* lowboard* eetkamertafel

150x60x42 180x60x42 180x77x100 210x77x100 240x77x100

€ 699 € 799 € 899 € 999 € 1099
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Onderhoudsadvies: Teakfix voor het hout en MultiMat 
Cleaner voor de accenten in vulcano black



Farmer & Farmero

Falster

dressoir dressoir tv-dressoir tv-dressoir

190x85x42 220x85x42 130x47x45 170x47x45

€ 1099 € 1199 € 499 € 599

Onderhoudsadvies: Woodclean, TeakFix voor het 
hout, MultiMat Cleaner voor het gelakte MDF

tv-dressoir vitrine* bergkast* boekenkast

190x47x45 95x190x42 130x140x42 70x180x30

€ 699 € 1399 € 1399 € 599

X-poot
metaal

V-poot 
metaal

salontafel bijzettafel eetkamertafel uitschuifbare tafel

120x40x60 60x45x60 160x77x90 190x77x90 220x77x100 190/250x77x100

€ 499 € 299 € 699 € 749 € 849 € 1199

V-poot metaal 
met houtinleg

Kenmerken:
•  Stoer Kikar hout 
• Gerookt, naturel onbehandeld 
• Accenten in metaal 

• Kabelopbergsysteem in de tv-dressoirs 
• Modern designkarakter

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

beton
(Farmero)

eiken & beton
(Farmer)

Onderhoudsadvies: Woodclean en Teakfix voor het eikenhout en MultiMat 
Cleaner voor het beton

Kenmerken:
• Combinatie van metaal, beton en/of eikenhout 
• Keuze uit 3 verschillende onderstellen
• Keuze uit 2 verschillende bovenbladen

1  kies de poot

2  kies het bovenblad
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Le Port

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.  
1. Bovenblad van beton
2. Bovenblad van eiken en beton

eetkamertafel

180x77x100 210x77x100 240x77x100 270x77x100

 € 1099 1  € 1199 2  € 1199 1  € 1299 2  € 1299 1  € 1399 2  € 1399 1  € 1499 2

bartafel

140x92x100 180x92x100 210x92x100 240x92x100 270x92x100

 € 999 1  € 1099 2  € 1099 1  € 1199 2  € 1199 1  € 1299 2  € 1299 1  € 1399 2  € 1399 1  € 1499 2

dressoir dressoir dressoir tv-dressoir tv-dressoir

190x85x45 220x85x45 240x90x45 140x49,5x45 160x49,5x45

€ 1099 1 € 1199 1 € 1299 1 € 599 1 € 699 1

Onderhoudsadvies:  
Woodclean en Mat Polish

ladenkast highboard** bergkast** bergkast** boekenkast

59x83,5x37 140x139,5x45 100x200x45 79x138,5x37 75x200x35

€ 399 1 € 1299 1 € 1099 1 € 899 1 € 699 1

1  kies de combinatiekleur

Kenmerken:
•  Acaciahout in weathered grey met combinatiekleur in 

french white of pure white en 3 extra kleuren voor de 
buffetkast en butlertrays 

• Ledverlichting 
• Veiligheidsglas 
• Met de hand oud gemaakt 
• Veel decoratieve elementen 
• Leuke opbergmogelijkheden

ronde uitschuifbare tafel salontafel bijzettafel wandtafel laptop tafel

120/170x77x120 120x42x60 60x42x60 120x77x40 120x77x40

€ 1199 1 € 599 1 € 329 1 € 549 1 € 449 1

french 
white

petrol*bordeaux*antraciet*pure whiteweathered 
grey

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.  
1. Acacia weathered grey met combinatiekleur french white of pure white. 
2. Acacia weathered grey met combinatiekleur antraciet, bordeaux of petrol
* Alleen mogelijk bij buffetkast en butlertrays
** Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A
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Le Port

lowboard eetkamertafel ovale eetkamertafel uitschuifbare tafel

180x59,5x45 160x77x90 220x77x100 190x77x100 160/220x77x100

€ 799 1 € 599 1 € 749 1 € 899 1 € 899 1

190x77x90 240x77x120 190/250x77x100

€ 649 1 € 1299 1 € 999 1

3  kies het bovenblad2  kies de houtkleur van de tafelpoot1  kies de tafelpoot

brownhout metaal naturel plumbbrown naturel plumb beton

buffetkast*/** kast butler tray*
(ook in geheel pure white)

butler tray*
(ook in geheel pure white) dienblad*

160x210x38/45 79x91,5x37 60x43,5x40 60x74,2x40 60x10x40

€ 1899 1+2 € 599 1 € 119 1+2 € 139 1+2 € 69 3

Onderhoudsadvies: 
Woodclean en Mat Polish voor het hout

Kenmerken:
• Massief wildeiken
• Gelakt
• Tafelpoot van hout of metaal

• 3 houtkleuren
• Bovenblad van hout of beton

eetkamertafel

105x77x180 103x77x180 105x77x210 103x77x210 105x77x240 103x77x240 110x77x130 130x77x150

€ 1199 1 € 1199 2 € 1299 1 € 1299 2 € 1399 1 € 1399 2 € 1099 1 € 1099 2 € 1299 1 € 1299 2

eetkamertafel

130x77x130 150x77x150

€ 1199 1 € 1199 2 € 1399 1 € 1399 2

Maestro (tafels)

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.  
1. Acacia weathered grey met combinatiekleur french white of pure white. 
2. Acacia weathered grey met combinatiekleur antraciet, bordeaux of petrol
3. Kleur weathered grey, french white, antraciet, bordeaux of petrol

* Alleen mogelijk bij buffetkast en butlertrays
**  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor 

lampen van energieklassen A++ t/m A
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• Ledverlichting 
• Veiligheidsglas 
• Met de hand oud gemaakt 
• Veel decoratieve elementen 
• Leuke opbergmogelijkheden



1  kies de houtkleur 2  kies het bovenblad 3  kies de handgreep 4  kies led vloerverlichting

brown brownnaturel naturelbrown naturel plumb betonplumb plumb

Onderhoudsadvies: 
Woodclean en Mat Polish voor het hout

Kenmerken:
• Deels massief wildeiken
• Gelakt
• 3 houtkleuren

• Bovenblad van hout of beton
• Optionele houten handgrepen
• Optionele led vloerverlichting

dressoir* dressoir* dressoir* lowboard*

190x80x45 220x80x45 240x85x45 140x60x45

€ 1399 1 € 1549 2 € 75 3 € 1499 1 € 1699 2 € 99 3 € 1599 1 € 1799 2 € 99 3 € 899 1 € 999 2 € 59 3

lowboard* lowboard* highboard* bergkast*

170x60x45 200x60x45 125x140x45 110x200x45

€ 999 1 € 1099 2 € 89 3 € 1099 1 € 1249 2 € 99 3 € 1599 1 € 1699 2 € 59 3 € 1599 1 € 1699 2 € 59 3

bergkast* dressette vitrine* boekenkast

140x167x45 170x120x45 110x200x45 75x190x32,5

€ 1599 1 € 1799 2 € 59 3 € 1599 1 € 1799 2 € 89 3 € 1699 1 € 1799 2 € 59 3 € 799 1 - -

salontafel met draaibaar blad bijzettafel

70x40x90 50x40x50

€ 599 1 € 749 2 - € 299 1 - -

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd. 
1. Bovenblad hout. 2. Bovenblad beton. 3. Meerprijs ledstrip onderzijde.

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

Maitre (meubelen)

optioneel: hout meerprijs € 12,99standaard: metaal
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Onderhoudsadvies: Woodclean en WaxOil

tv-dressoir tv-dressoir tv-dressoir tv-dressoir

100x38/43x45 120x38/43x45 160x38/43x45 200x38/43x45 220x38/43x45

 € 549 1  € 599 2 € 599 1 € 649 2  € 799 1 € 849 2 € 999 1 € 1049 2 € 1149 1 € 1199 2

140x38/43x45 180x38/43x45 240x38/43x45

€ 699 1 € 749 2 € 899 1 € 949 2 € 1249 1 € 1299 2

dressoir dressoir

160x82/87x45 180x82/87x45 200x82/87x45 220x82/87x45 240x82/87x45

€ 1099 1 € 1149 2 € 1399 1 € 1449 2 € 1499 1 € 1549 2 € 1599 1 € 1649 2 € 1699 1 € 1749 2

lowboard lowboard

120x60/65x45 160x60/65x45 180x60/65x45 200x60/65x45

 € 699 1  € 749 2 € 899 1 € 949 2 € 999 1 € 1049 2 € 1099 1 € 1199 2

Masters & More
(meubelen)

1  kies de houtkleur 2  kies de deuren 3  kies de kastpoot 4  kies een optionele 
rvs greep

5  kies een optionele 
ledstrip

Kenmerken:
•  Ombouw en fronten van massief 

wildeiken 
• 5 houtkleuren  
• Handgemaakt 
• Poten van massief hout of rvs 

• Poothoogte 10 of 15cm  
• Keuze uit 2 verschillende deuren 
•  Standaard kabelgoten bij tv-dressoir 

en lowboard 
• Optioneel: rvs deurgrepen 
• Optioneel: ledstrip in de niches

lowboard

220x60/65x45

€ 1399 1 € 1449 2

240x60/65x45

€ 1499 1 € 1549 2

140x60/65x45

€ 799 1 € 849 2

houten poot 
10/15cm

rvs poot 
10/15cm

ledstrip
meerprijs € 35

rvs greep
meerprijs €10

A - More B - Mastersvintage
nature

vintage 
brown

vintage 
summer 

grey

vintage 
clay

vintage 
white
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highboard* highboard highboard* bergkast vitrine*

150x150/155x45 98x150/155x45 98x150/155x45 100x195/200x45 100x195/200x45

 € 1899 1  € 1949 2  € 1499 1  € 1549 2  € 1499 1  € 1549 2  € 1749 1  € 1799 2  € 1849 1  € 1899 2

boekenkast boekenkast wandplank

50x190x30 80x190x30 120x30x20

€ 549 1  € 699 1 € 219 1

Onderhoudsadvies: Woodclean en WaxOil

Masters & More
(tafels)

massief hout
14x10cm

massief hout
12x12cm

massief hout
9x9cm

rvs
9x9cm

eetkamertafel

120x77x70 140x77x70 90x77x90 120x77x90 140x77x90

 € 649 1  € 699 2  € 729 1  € 779 2  € 679 1  € 729 2  € 729 1  € 779 2  € 779 1  € 829 2

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
Afmetingen gebaseerd op poothoogte van 10cm. 
1. Poot hout
2. Poot rvs

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

eetkamertafel uitschuifbare tafel

160x77x90 140/200x77x90 160/220x77x90 180/240x77x90 200/260x77x100

 € 849 1  € 899 2  € 1249 1  € 1299 2  € 1299 1  € 1349 2  € 1349 1  € 1399 2  € 1449 1  € 1499 2

180x77x90 200x77x100 220x77x100 240x77x100 260x77x100

 € 899 1  € 949 2  € 999 1  € 1049 2  € 1049 1  € 1099 2  € 1099 1  € 1149 2  € 1149 1  € 1249 2

160x77x140

 € 1249 1  € 1299 2

1  kies de houtkleur 2  kies de tafelpoot

Kenmerken:
• Massief wildeiken 
• 5 houtkleuren 
• Poten van massief hout of rvs  
• Handgemaakt 

•  780 verschillende varianten 
beschikbaar 

•  Butterfly uitschuifsysteem,  
geschikt voor armstoelen 

vintage
nature

vintage 
brown

vintage 
summer 

grey

vintage 
clay

vintage 
white

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
1. Poot hout 9x9cm
2. Poot hout 12x12cm, hout 10x14cm of rvs 9x9cm
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bartafel

120x92x70 140x92x70 90x92x90 120x92x90 140x92x90

 € 729 1  € 799 2  € 779 1  € 849 2  € 729 1  € 799 2  € 779 1  € 849 2  € 829 1  € 899 2

bartafel uitschuif-bartafel

160x92x90 140/200x92x90 160/220x92x90 180/240x92x90 200/260x92x100

 € 879 1  € 949 2  € 1349 1  € 1429 2  € 1399 1  € 1479 2  € 1449 1  € 1529 2  € 1549 1  € 1629 2

180x92x90 200x92x100 220x92x100 240x92x100 260x92x100

 € 929 1  € 999 2  € 1099 1  € 1179 2  € 1149 1  € 1229 2  € 1249 1  € 1329 2  € 1299 1  € 1379 2

160x92x140

 € 1349 1  € 1429 2 Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
1. Poot hout 9x9cm
2. Poot hout 12x12cm, hout 10x14cm of rvs 9x9cm

salontafel

60x38x60 120x38x70 140x38x70 90x38x90

 € 349 1  € 379 2  € 549 1  € 579 2  € 599 1  € 629 2  € 549 1  € 579 2

120x38x90 140x38x90 160x38x90

 € 599 1  € 629 2  € 649 1  € 679 2  € 729 1  € 749 2
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Onderhoudsadvies:  
Woodclean en TeakFix voor het hout

Onderhoudsadvies: Woodclean en TeakFix 
voor het hout

Kenmerken:
•  Eikenfineer in kleur railway brown,  

gecombineerd met metaal in de kleur  
desert black 

• Mix van metaal en fineer 

• Ledverlichting 
•  Metaalprofielen rondom de deuren  

en laden 
• Soft-closing deuren en laden 

Kenmerken:
•  Eikenfineer in kleur railway brown, 

gecombineerd met metaal in de kleur  
desert black 

• Mix van metaal en fineer 
• Keuze uit 3 verschillende onderstellen  
•  Tafelblad optioneel met natuurlijke 

boomvorm verkrijgbaar

dressoir* dressoir* dressoir* bijzettafel

180x80x42 210x80x42 240x90x42 60x60x45

€ 1099 € 1249 € 1349 € 349

lowboard* lowboard* lowboard* salontafel

140x60x42 170x60x42 210x60x42 120x60x45

€ 799 € 899 € 999 € 599

highboard* boekenkast vitrine* bergkast*

125x150x42 65x200x35 100x200x42 100x200x42

€ 1349 € 799 € 1449 € 1449

eetkamertafel eetkamertafel rond**

170x77x100 200x77x100 230x77x100 250x77x100 130x77x130

€ 849 € 949 € 1049 € 1149 € 949

uitschuifbare tafel bartafel uitschuif-bartafel

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

€ 1299 € 1399 € 849 € 949 € 1399

*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen A++ t/m A 
** Alleen mogelijk met X-poot en tafelblad zonder natuurlijke boomvorm

Metalo (meubelen)

Metalox (tafels)

1  kies de tafelpoot

X-poot 
metaal

Tafelblad met een 
natuurlijke boomvorm

Meerprijs € 50

V-poot 
metaal

V-poot 
metaal met 
houtinleg
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Jardin/Jardino• Ledverlichting 
•  Metaalprofielen rondom de deuren  

en laden 
• Soft-closing deuren en laden 

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

dressoir dressoir dressoir lowboard* lowboard*

160x85x45 190x85x45 230x85x45 140x60x45 170x60x45

€ 799 € 899 € 1099 € 599 € 699

lowboard* highboard* buffetkast vitrine* salontafel

210x60x45 125x140x45 160x200x35/45 110x200x45 60x40x100

€ 799 € 1199 € 1399 € 1299 € 399

bijzettafel eetkamertafel eetkamertafel rond

60x40x50 170x77x100 200x77x100 230x77x105 130x77x130

€ 199 € 999 € 1099 € 1199 € 999

Kenmerken:
•  Eiken fineer in kleur railway brown met MDF fronten  

in antraciet of pure white
• Soft closing systeem voor deuren en laden
• Ledverlichting

Onderhoudsadvies:  
TeakFix en MatPolish voor het hout,  
MultiMat cleaner voor de lakfronten
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Multiplus

dressoir dressoir dressoir wandplank

180x85x42 210x85x42 240x90x42 80x82,5x22,4

€ 999 € 89 1 € 1099 € 99 1 € 1299 € 99 1 € 169

tv-dressoir tv-dressoir tv-dressoir salontafel met 
draaibaar blad

120x45x42 150x45x42 180x45x42 70x38x80

€ 549 € 59 1 € 649 € 89 1 € 749 € 75 1 € 599

lowboard highboard* highboard* bijzettafel

170x60x42 125x140x42 150x140x42 60x38x60

€ 699 € 89 1 € 1199 € 59 1 € 1399 € 59 1 € 399

uitschuifbare tafel met stone-glass bovenblad eetkamertafel met 
stone-glass bovenblad uitschuifbare tafel Multi met keramiek bovenblad  eetkamertafel Multi  

met keramiek bovenblad

170/220x77x100 200/260x77x100 190x77x100 170/250x77x90 200/280x77x90 200x77x90

€ 1299 € 1399 € 999 € 1699 € 1899 € 1499

vitrine* buffetkast* boekenkast

100x200x45 150x220x38/42 80x190x35

€ 1299 € 35 1 € 1799 € 59 1 € 699 € 35 1

Onderhoudsadvies: Woodclean, MatPolish voor 
het hout, MultiMat cleaner voor de lakfronten

Kenmerken:
•  Massief acaciahout in tibet grey met MDF 

lakfronten in antraciet of wit 
• Veiligheidsglas 

•  Optionele indirecte  
led vloerverlichting

• Soft-closing deuren

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

1  kies de frontkleur 2  kies optionele led vloerverlichting

gelakt MDF

antra-
ciet

wit
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Pedro•  Optionele indirecte  
led vloerverlichting

• Soft-closing deuren
Onderhoudsadvies: 
TeakFix voor het hout

Kenmerken:
•  Eikenfineer kleur naturel
•  Metaalprofielen rondom de  

deuren en laden

• Ledverlichting
•  Soft-closing deuren en laden
•  Kabelopbergsysteem in  

lowboards

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

dressoir dressoir dressoir salontafel bijzettafel

180x80x42 210x80x42 240x90x45 90x38x80 60x38x60

€ 999 € 1099 € 1299 € 349 € 229

lowboard* lowboard* bergkast dressette*

150x60x42 180x60x42 120x170x42 170x120x42

€ 699 € 799 € 1299 € 1299

eetkamertafel uitschuifbare tafel

180x77x100 210x77x100 240x77x100  190/240x77x100

€ 899 € 999 € 1099 € 1299
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Prato Kenmerken:
•  Smoked Tramwood
• Ledverlichting
•  Soft-closing deuren en laden

•  Kabelopbergsysteem in  
lowboards

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

dressoir dressoir dressoir bijzettafel - set van 2

180x80x45 210x80x45 240x90x45 116x30x90/102x38x61,5

€ 799 € 999 € 1199 € 349

lowboard* lowboard* highboard bergkast*

140x60x45 170x60x45 120x150x45 100x200x45

€ 599 € 699 € 1299 € 1199

eetkamertafel uitschuifbare tafel

180x77x100 210x77x100 240x77x100 180/240x77x100

€ 999 € 1099 € 1199 € 1299
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Onderhoudsadvies: Teakfix voor het hout en MultiMat 
Cleaner voor de accenten in vulcano black



Quebec
Onderhoudsadvies: Woodclean en TeakFix 
voor het hout, MultiMat Cleaner voor de 
accenten in vulcano black

Kenmerken:
•  Naturel Kikarhout met accenten  

in vulcano black 
•  Ledverlichting in lowboards,  

highboard en dressette 

• Soft-closing deuren en laden 
• Kabelmanagement in de lowboards 
•  Tafels met keuze tussen houten  

en metalen poot

eetkamertafel eetkamertafel

150x77x130 180x77x100 210x77x100 240x77x110

€ 749 1 € 849 2 € 849 1 € 949 2 € 949 1 € 1049 2 € 1049 1 € 1149 2

dressoir dressoir dressoir lowboard* lowboard*

180x85x45 210x85x45 240x90x45 150x60x42 180x60x42

€ 1099 € 1199 € 1299 € 649 € 749 

highboard* bergkast dressette* boekenkast salontafel met draaibaar blad

110x140x45 110x200x45 180x120x45 70x190x35 70x40x80/110

€ 1199 € 1399 € 1399 € 649 € 549

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

1  kies de tafelpoot

hout metaal
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Santorini

dressoir dressoir highboard* bergkast bergkast*

185x90x42 230x90x42 150x142x42 130x170x42 135x170x42

€ 1199 € 1399 € 1399 € 1299 € 1399

boekenkast vitrine* tv-dressoir tv-dressoir salontafel

75x170x35 120x200x42 140x53,5x42 180x53,5x42 60x40x120

€ 799 € 1399 € 699 € 799 € 599

Kenmerken:
• Olie finishing 
• Ledverlichting 

• Eiken deels massief  
• Soft-closing deuren en laden

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

castle 
sand

castle 
white

castle 
clay

nature 
white

Onderhoudsadvies: Woodclean en WaxOil

salontafel eetkamertafel uitschuifbare tafel bartafel

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

€ 499 € 649 € 699 € 799 € 999 € 1099 € 1299 € 599

bijzettafel met lade bijzettafel wandplank boekenkast 5 niches boekenkast 10 niches

60x39x60 60x39x60 120x28x25 70x190x35 70x190x35

€ 349 € 349 € 249 € 799 € 799

1  kies de houtkleur
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Vincent
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Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd

rek 2-niches + 2-legplanken rek 3-niches + 3-legplanken + 
1 verplaatsbaar metalen paneel

rek 4-niches + 4-legplanken + 
2 verplaatsbare metalen panelen

88x45x45 131x45x45 171x45x45

€ 99 € 169 € 229

rek 5-niches + 5-legplanken + 
3 verplaatsbare metalen panelen

Set extra metalen paneel en 
houten legplank

217x45x45 -

€ 299 € 49

Kenmerken:
• Smoked kikarhout
• Metaal offblack frame
•  Zelfmontage

Onderhoudsadvies:  
Teakfix voor de losse houten planken



Vitoria

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd
*  Dit meubel bevat ingebouwde ledlampen en heeft fittingen voor 

lampen van energieklassen A++ t/m A

dressoir dressoir dressoir salontafel bijzettafel

180x85x42 210x85x42 240x90x42 60x35x110 100x77x40

€ 999 € 1199 € 1399 € 499 € 249

lowboard* lowboard* lowboard* boekenkast roomdivider

140x60x42 170x60x42 200x60x42 80x200x35 80x200x35

€ 699 € 799 € 899 € 499 € 799

highboard* vitrine* dressoir + bovenkast wandplank

135x140x42 100x200x42 140x200x35/42 75x25x25

€ 1299 € 1399 € 1499 € 149

eetkamertafel

170x77x100 200x77x100

€ 999 € 1099

230x77x100 250x77x100

€ 1199 € 1299

Kenmerken:
• Eikenfineer in kleur river grey
•  Mix van metaal en fineer
• Metaalprofielen rondom de deuren en laden
• Ledverlichting
• Kabelopbergsysteem in lowboards
• Soft-closing deuren en laden

Onderhoudsadvies:  
Woodclean en Teakfix voor het hout
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Atlanta

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
•  Hoogwaardig Supreme Foam
•  Optimaal comfort door Nosagvering in zit EN rug
•  In stof en leder verkrijgbaar
•    Optioneel: elektrisch relaxsysteem, usb-connector, 

pocketvering, manueel verstelbare hoofdsteunen

ottomane klein rechts of links poef

137x102x106 92x46x62

€ 750 1 € 1200 2 € 349 1 € 549 2

optie: g optie: g

2-zits - arm rechts of links 2,5-zits - arm rechts of links 3-zits - arm rechts of links ronde hoek longchair rechts of links

156x102x103 172x102x103 186x102x103 112x102x112 98x102x163

€ 899 1 € 1499 2 € 999 1 € 1699 2 € 1099 1 € 1899 2 € 850 1 € 1450 2 € 900 1 € 1500 2

opties: a, d, f, g opties: a, d, f, g opties: a, d, f, g optie: g optie: g

1  kies de opstelling

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

107x102x103 175x102x103 191x102x103 205x102x103 88x102x103

€ 799 1 € 1399 2 € 999 1 € 1799 2 € 1099 1 € 1999 2 € 1199 1 € 2199 2 € 699 1 € 1099 2

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

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

a. 1x elektrisch relaxsysteem voor 1-, 2-, 2,5- en 3-zits met arm rechts of links € 350
b. 2x elektrisch relaxsysteem voor 2-, 2,5- en 3-zits met 2 armen € 700
c. 1x elektrisch relaxsysteem voor fauteuil, 2-, 2,5- en 3-zits met 2 armen € 350
d. manueel verstelbare hoofdsteun € 50 (bij 1x elektrische relaxsysteem) 
e. manueel verstelbare hoofdsteun € 100 (bij 2x elektrische relaxsysteem) 
f. usb-connector € 120 enkel i.c.m. elektrisch relaxsysteem
g. pocketvering vanaf € 50

1x elektrisch  
relaxsysteem voor 

elementen met  
1 arm € 350

2x elektrisch re-
laxsysteem voor 
elementen met  
2 armen € 700

1x elektrisch  
relaxsysteem 

rechts of links voor 
elementen met 2 

armen € 350

1x elektrisch  
relaxsysteem voor 

fauteuil € 350

manueel verstel-
bare hoofdsteun 

vanaf € 50

usb-connector 
€ 120

pocketvering 
vanaf € 50 

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

2  kies de opties 3  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.
* Elementen met 1 arm kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden.
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Baltimore
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1. in stof vanaf
2. in leder vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.

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

170x84x93 190x84x93 210x84x93 230x84x93 156x84x93

€ 799 1 € 1399 2 € 899 1 € 1499 2 € 999 1 € 1599 2 € 1099 1 € 1699 2 € 699 1 € 1199 2

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

176x84x93 196x84x93 216x84x93 96x84x153 133x84x93

€ 799 1 € 1299 2 € 899 1 € 1399 2 € 999 1 € 1499 2 € 799 1 € 1099 2 € 499 1 € 799 2

hoek

90x84x90

€ 499 1 € 799 2

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

1  kies de opstelling

Kenmerken:
• Optimaal zitcomfort door nosagvering
• Hoogwaardig Supreme Foam
• Optioneel verkrijgbaar met pocketvering
• Verkrijgbaar in stof of leder in vele kleuren

pocketvering vanaf € 80
(+ 1 cm zithoogte extra) 

4  kies de bekleding3  kies de optie

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

poot A 
rvs

poot A  
zwart metaal

poot B 
naturel hout

poot B 
zwart hout

2  kies de poot



Braga
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3  kies de bekleding

meer dan 300 stof-
mogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 leder-
kleuren en -kwaliteiten

2,5-zits 3,5-zits 1-zits arm rechts of links 1-zits XL arm rechts of links 2,5-zits arm rechts of links

211x88/90x112 261x88/90x112 105x88/90x112 130x88/90x112 185x88/90x112

€ 1199 1 € 2599 2 € 1299 1 € 2799 2 € 649 1 € 1349 2 € 699 1 € 1449 2 € 1099 1 € 2299 2

3,5-zits arm rechts of links 1-zits zonder armen 1-zits XL zonder armen 2,5-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen

235x88/90x112 80x88/90x112 105x88/90x112 160x88/90x112 210x88/90x112

€ 1199 1 € 2499 2 € 549 1 € 1049 2 € 599 1 € 1149 2 € 999 1 € 1999 2 € 1099 1 € 2199 2

ottomane rechts of links longchair arm 
rechts of links

longchair zonder arm 
rechts of links hoek poef groot poef klein

248x88/90x108 105x88/90x172 80x88/90x172 108x88/90x108 84x46/48x110 64x46/48x110

€ 999 1 € 1999 2 € 899 1 € 1899 2 € 799 1 € 1599 2 € 599 1 € 1349 2 € 379 1 € 649 2 € 299 1 € 549 2

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

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

1  kies de losse elementen

Kenmerken:
• Hoogwaardig Supreme Foam 
• Optimaal zitcomfort door nosagvering  
•  Losse rugkussens met siliconen en voorzetkussens met veren  

en siliconen
• Zijkant is doorgestoffeerd, dus elementen zijn los te plaatsen 
• Keuze uit vele elementen en combinatiemogelijkheden 
• Keuze uit vele stof- en ledersoorten 
• Keuze uit twee verschillende zithoogtes: 46cm of 48cm
• Contrastbies mogelijk

2  kies de zithoogte

bank wordt geleverd met een poothoogte  
van 5 en 7cm, waardoor de zithoogte 

46cm of 48cm wordt.



Patras
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Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
• Hoogwaardig Supreme Foam
• Optioneel: pocketvering, manueel verstelbare zitting
• In stof en leder verkrijgbaar

1  kies de opstelling

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

2  kies de zitfunctie 3  kies de extra optie 4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

pocketvering
 vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte extra)

2x manueel verstelbare 
zitting voor 2-, 2,5-, 3- en 
3,5-zits met 1 of 2 armen

meerprijs € 150

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

171x89x93/101 191x89x93/101 211x89x93/101 231x89x93/101 159x89x93/101

€ 899 1 € 1499 2 € 999 1 € 1699 2 € 1099 1 € 1899 2 € 1199 1 € 2099 2 € 799 1 € 1299 2

2,5-zits arm rechts of links 3-zits arm rechts of links 3,5-zits arm rechts of links 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen

179x89x93/101 199x89x93/101 219x89x93/101 146x89x93/101 166x89x93/101

€ 899 1 € 1499 2 € 999 1 € 1699 2 € 1099 1 € 1899 2 € 699 1 € 1099 2 € 799 1 € 1299 2

3-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen hoekelement poef

186x89x93/101 206x89x93/101 92x89x92 90x46x60

€ 899 1 € 1499 2 € 999 1 € 1699 2 € 699 1 € 1099 2 € 379 1 € 549 2

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.



Busan
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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 of links* 2,5-zits arm rechts of links*

181x88/106x98/103 201x88/106x98/103 211x88/106x98/103 158x88/106x98/103 178x88/106x98/103

€ 1099 1 € 1899 2 € 1149 1 € 1999 2 € 1199 1 € 2099 2 € 999 1 € 1699 2 € 1049 1 € 1799 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 of links* 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen ottomane groot rechts of links

188x88/106x98/103 134x88/106x98/103 154x88/106x98/103 164x88/106x98/103 224x88/106x100

€ 1099 1 € 1899 2 € 899 1 € 1499 2 € 949 1 € 1599 2 € 999 1 € 1699 2 € 1100 1 € 1900 2

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

longchair rechts of links hoek poef

103x88/106x178 101x88/106x98 84x46x61

€ 850 1 € 1400 2 € 799 1 € 1250 2 € 449 1 € 699 2

opties: e, f opties: e, f

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

1  kies de opstelling

standaard design-poot
vanaf € 50

cross-stiksel
vanaf € 50

usb-connector 
€ 120

pocketvering 
vanaf € 50 

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

2  kies de poot

3  kies de opties 4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

Kenmerken:
• Hoogwaardig Supreme Foam
• Optioneel: cross stiksel
•  Optioneel: elektrisch relaxsysteem, usb-connector,  

pocketvering en/of design-poot

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

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

a. 1x elektrisch relaxsysteem voor 2-, 2,5- en 3-zits met arm rechts of links € 300
b. 2x elektrisch relaxsysteem voor 2-, 2,5- en 3-zits met 2 armen € 600
c. 1x elektrisch relaxsysteem voor 2-, 2,5- en 3-zits met 2 armen € 300
d. usb-connector € 120 enkel i.c.m. elektrisch relaxsysteem
e. pocketvering vanaf € 50
f. cross-stiksel vanaf € 50



28/36x63
 cm

19x64
 cm

26x64
 cm

28x71 
 cm

Dax

3-zits zonder armen ottomane klein rechts of links ottomane groot rechts of links longchair rechts of links vierkante hoek

180x90/108x100/105 133x90/108x100/105 236x90/108x100/105 91x90/108x173 104x90/108x104

€ 1049 1 € 1849 2 € 799 1 € 1299 2 € 999 1 € 1999 2 € 849 1 € 1549 2 € 699 1 € 1299 2

- - optie: c optie: c -

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

160x90/108x100/105 180x90/108x100/105 90x90/108x100/105 140x90/108x100/105 160x90/108x100/105

€ 1049 1 € 1899 2 € 1099 1 € 1999 2 € 649 1 € 1199 2 € 949 1 € 1649 2 € 999 1 € 1749 2

opties: a, b - - - opties: a, b
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Kenmerken:
• Hoogwaardige Bonell veren met koudschuim • Verstelbare 
hoofdsteunen • Koloniale of zilverkleurige poten • In stof of 
leder verkrijgbaar • 4 verschillende armleuningen • Diverse 
optionele opbergfuncties • Optionele bed/loungefunctie 
• Bijpassende Sit-On poef 

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

standaard 
uitgevoerd met  
Bonell vering

a. bedfunctie € 200
b. lade € 100
c. opbergvak € 100 

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd. 
Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten

bedfunctie 
€ 200

optie box 
Sit-on € 60

lade 
€ 100

opbergvak  
€ 100

zilverkleurig koloniaal

3  kies de pootkleur2  kies de armleuning

5  kies de opties

4  kies de bekleding

6  kies een poef Sit-on

1  kies de opstelling

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

fauteuil 2-zits 2,5-zits 3-zits 2-zits arm rechts of links

70x90/108x100/105 140x90/108x100/105 160x90/108x100/105 180x90/108x100/105 140x90/108x100/105

€ 749 1 € 1499 2 € 1049 1 € 1949 2 € 1099 1 € 2049 2 € 1149 1 € 2149 2 € 999 1 € 1799 2

- - opties: a, b - -

40x50cm 
vanaf € 249

80x60cm 
vanaf € 299

90x60cm 
vanaf € 299

60x120cm 
vanaf € 349

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

bxh:



Grenada

lounge eindstuk rechts of links poef hoofdsteun

155x88/90x144 90x44/46x60 62x18x19

€ 799 1 € 1249 2 € 349 1 € 529 2 € 119 1 € 149 2

1-zits arm rechts of links loveseat arm rechts of links 2-zits arm rechts of links 2,5-zits arm rechts of links 3-zits arm rechts of links

60x88/90x91/94 90x88/90x91/94 140x88/90x91/94 150x88/90x91/94 180x88/90x91/94

€ 649 1 € 949 2 € 699 1 € 1049 2 € 849 1 € 1349 2 € 899 1 € 1449 2 € 949 1 € 1549 2
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1-zits zonder armen loveseat zonder armen 2-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen 3-zits zonder armen

60x88/90x91/94 90x88/90x91/94 140x88/90x91/94 150x88/90x91/94 180x88/90x91/94

€ 599 1 € 849 2 € 649 1 € 949 2 € 799 1 € 1249 2 € 849 1 € 1349 2 € 899 1 € 1449 2

longchair rechts of links ottomane groot rechts of links ottomane klein rechts of links hoekelement ronde hoek

75x88/90x156/159 95/98x88/90x234 95/98x88/90x144 92x88/90x92 155x88/90x110

€ 749 1 € 1149 2 € 899 1 € 1649 2 € 649 1 € 1049 2 € 599 1 € 949 2 € 699 1 € 1049 2

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

60x88/90x91/94 90x88/90x91/94 140x88/90x91/94 150x88/90x91/94 180x88/90x91/94

€ 699 1 € 1049 2 € 749 1 € 1149 2 € 899 1 € 1449 2 € 949 1 € 1549 2 € 999 1 € 1649 2

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
• Zitcomfort soft of medium met Bonell veren  
• 5 Verschillende armleuningen 
• Metalen of houten poten  
• 53cm of 56cm zitdieptes 
• Zithoogtes 44cm of 46cm  
• In stof of leder verkrijgbaar

1  kies de opstelling

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

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



Grenada

Amaro
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4  kies de zitdiepte2  kies de armleuning

hout rvs

3  kies het materiaal van 
de poot

7  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

5  kies de zithoogte 6  kies het zitcomfort

soft - meerdere  
lagen koudschuim

medium - met 
Bonell veren

Dit zijn de hoogtes bij een zithoogte van 46cm

bxh: 22/28x63/55cm 22x63cm23x63cm 24x63cm 14/17x63cm 53cm 56cm

44cm 46cm

Amaro

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
•  Hoogwaardig Supreme Foam
•  Optioneel: design poot, pocketvering, manueel 

verstelbare zitting
•  In stof en leder verkrijgbaar

1  kies de opstelling

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
* meerprijs 2 verstelbare zittingen € 150

2  kies de poot 3  kies de zitfunctie 5  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2-zits* 2,5-zits* 3-zits* poef
(geen designpoot mogelijk)

185x88x99 205x88x99 225x88x99 90x45x63

€ 999 1 € 1799 2 € 1099 1 € 1899 2 € 1199 1 € 1999 2 € 399 1 € 599 2

 

pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

standaard poot 
mat zwart metaal

manueel verstelbare 
zittingen meerprijs 

€ 150

design poot  
mat zwart metaal

4  kies de extra optie



Greymouth
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ottomane rechts of links poef

242x87/104x108 92x44x64

€ 1050 1 € 1850 2 € 399 1 € 629 2

optie: e optie: e

Kenmerken:
• Keuze uit stof, leder of een combinatie 
• Design bank  
• Verkrijgbaar in vaste of elektrische uitvoering 
• Inclusief manueel verstelbare hoofdsteunen  
• Verkrijgbaar met 3 verschillende poten  
• Hoogwaardige koudschuim vulling  
•  Optioneel: met usb-connector, pocketvering  

en/of design poot

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

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

a.  1x elektrisch relaxsysteem voor 2,5- en 3-zits met  
arm rechts of links € 300

b.  2x elektrisch relaxsysteem voor 2,5- en 3-zits met  
2 armen € 600

c.  1x elektrisch relaxsysteem voor 2,5- en 3-zits met  
2 armen € 300

d.  usb-connector € 120 enkel i.c.m. elektrisch  
relaxsysteem

e. pocketvering vanaf € 50

standaard poot 
rvs-look

design poot rvs  
vanaf € 50

design poot zwart 
metaal vanaf € 50

2  kies de poot

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

€ 300

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

armen € 600

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

2 armen € 300

usb-connector 
€ 120

pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

3  kies de opties

combinatiebekleding stof en leder mogelijk

2,5-zits 3-zits 2,5-zits arm rechts of links 3-zits arm rechts of links longchair rechts of links

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

€ 1099 1 € 1799 2 € 1199 1 € 1899 2 € 1049 1 € 1699 2 € 1149 1 € 1799 2 € 950 1 € 1600 2

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

4  kies de bekleding

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.



Havanna
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pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

Kenmerken:
• Hoogwaardig koudschuim, polyether en dacron  
• Optimaal zitcomfort door nosagvering 
• Verstelbare hoofdsteunen 
• Zithoogte 41cm of 45cm 
• Optioneel: verstelbare zittingen, pocketvering
• Keuze uit rvs of zwart metalen poten

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

203x94/76x102 233x94/76x102 163x94/76x102 193x94/76x102 115x94/76x162

€ 999 1 € 1899 2 € 1099 1 € 1999 2 € 899 1 € 1799 2 € 999 1 € 1899 2 € 900 1 € 1799 2

ottomane rechts of links poef hoekelement

103x94/76x241 83x41/45x58 97x94/76x97

€ 1000 1 € 1999 2 € 399 1 € 529 2 € 699 1 € 1199 2

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.
* meerprijs 2 verstelbare zittingen € 100

1  kies de opstelling

5  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2  kies de functie van de zitting

4  kies de poten3  kies de zithoogte

vaste zitting

rvs

bank kan geleverd worden 
met een poothoogte van 

9,5cm of 13,5cm, waardoor 
de zithoogte 41cm of 45cm 

wordt.

verstelbare zittingen
meerprijs € 100

zwart metaal

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



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

113x83x93 123x83x93 193x83x93 213x83x93 263x83x93

€ 599 1 € 649 1 € 749 1 € 849 1 € 949 1

1-zits - arm rechts of links* 1-zits - zonder armen** loveseat - arm rechts of links* loveseat - zonder armen** 2-zits - arm rechts of links*

87x83x93 60x83x93 97x83x93 70x83x93 167x83x93

€ 549 1 € 499 1 € 599 1 € 549 1 € 699 1

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

141x83x93 187x83x93 161x83x93 237x83x93 211x83x93

€ 649 1 € 799 1 € 749 1 € 899 1 € 849 1

hoekelement rond klein hoekelement rond groot hoekelement hoofdsteun poef groot

127x83x140 141x83x141 94x83x93 57x17x17 90x44x120 

€ 599 1 € 649 1 € 549 1 € 119 1 € 449 1

Kenmerken:
• Rugkussens van crushed foam met siliconenmix
• Hoogwaardig koudschuim, polyether en dacron 
• Optimaal zitcomfort door nosagvering
• In vele stoffen en kleuren
• Keuze uit rvs of zwart metalen poten
• Contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

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 armleuning kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden. 
** Elementen zonder armleuning kunnen alleen gekoppeld worden aan een hoekelement of ottomane.



Hill

Margaux
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poef klein ottomane rechts of links 3-zits zonder armen met 
longchair - rechts of links *

3-zits met longchair - 
rechts of links te plaatsen

3-zits met longchair en 
ottomane - rechts of links

60x44x70 223x83x95 237x83x93/153 263x83x93/153 329x83x153/223

€ 349 1 € 899 1 € 1049 1 € 1199 1 € 1699 1

3  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren 1. in stof vanaf 

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.

2  kies de poten

rvs zwart metaal

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

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

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

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

175x77x98 195x77x98 215x77x98 153x77x98 173x77x98

€ 1199 1 € 1249 1 € 1299 1 € 1099 1 € 1149 1

3-zits arm rechts of links longchair rechts of links  ottomane rechts of links  poef

193x77x98 101x77x163 221x77x98 86x44x68

€ 1199 1 € 1049 1 € 1399 1 € 449 1

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

1  kies de opstelling

Kenmerken:
• Optimaal zitcomfort door nosagvering
• Hoogwaardig Supreme Foam 
•  Houten poten in zwart
• Keuze uit vele stoffen en kleuren



Napels

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

136x89x100 153x89x100 166x89x100 68x89x100 136x89x100

€ 799 1 € 1299 2 € 849 1 € 1399 2 € 899 1 € 1499 2 € 449 1 € 599 2 € 699 1 € 999 2

opties: a, d, f, g opties: a, d, f, g, i opties: a, d, f, g opties: e, g opties: d, g

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

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

€ 749 1 € 1099 2 € 799 1 € 1199 2 € 799 1 € 1199 2 € 999 1 € 1699 2 € 599 1 € 999 2

opties: d, g, i opties: d, g opties: g, h opties: g, h optie: g

hoekelement hoofdsteun poef klein poef groot

98x89x98 60x17x17 60x47/49x60 60x47/49x80

€ 599 1 € 999 2 € 99 1 € 189 2 € 349 1 € 549 2 € 379 1 € 599 2

optie: g optie: g optie: g

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

68x89x100 136x89x100 153x89x100 166x89x100 68x89x100

€ 649 1 € 1199 2 € 899 1 € 1599 2 € 949 1 € 1699 2 € 999 1 € 1799 2 € 549 1 € 899 2

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

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
• Keuze uit 6 verschillende armleuningen
• Keuze uit 3 verschillende poten
• Keuze uit 2 zithoogtes: 47cm of 49cm 
• Verkrijgbaar in vaste of verstelbare rugleuning
• Keuze uit manuele schuifzitting of elektrische relaxfunctie
• Keuze uit loungefunctie, opbergbox of usb-connector
• Keuze uit stof, leder of een combinatie
•  Keuze zitcomfort: hoogwaardig Supreme Foam  

of pocketvering

1  kies de opstelling

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

a.  1x elektrisch relaxsysteem voor 1-, 2-, 2,5- en 3-zits met arm rechts of links € 300
b.  2x elektrisch relaxsysteem voor 2-, 2,5- en 3-zits met 2 armen € 600
c.  1x elektrisch relaxsysteem voor fauteuil, 2-, 2,5- en 3-zits met 2 armen € 300
d.  manueel verstelbare zit voor 2-, 2,5- en 3-zits € 150

e.  manueel verstelbare zit voor 1-zits € 75
f.  usb-connector € 120 enkel i.c.m. elektrisch relaxsysteem
g. pocketvering vanaf € 50
h. opbergbox € 150
i. loungefunctie € 300

Koppelbaar element. 
Koppel op de plek van 
dit pictogram een ander 
element.  
Deze elementen zijn niet 
los te plaatsen.
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1 2 3 4 5 6

4  kies de zithoogte

2  kies de armleuning

hout
koloniaal

zwart 
poedercoat

geborsteld 
metaal

3  kies de poot

7  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

5  kies het zitcomfort

8  kies de relaxfunctie

6  kies de rugleuning

vast met klikfunctie
totale diepte +4cm

vanaf € 75

9  kies de loungefunctie 10  kies de extra opties

meerprijs € 300
(alleen mogelijk bij poothoogte 13cm)

opbergbox 
€ 150

usb-connector € 120
(alleen mogelijk i.c.m. 

elektrische relaxfunctie)

* dit type arm beinvloedt de zitbreedte / ** meerprijs vanaf € 75

Supreme Foam
(standaard)

pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

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

manuele schuifzitting
vanaf € 75

elektrische relaxfunctie
vanaf € 300

(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)
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47cm bij 
poothoogte 

13cm

49cm bij 
poothoogte 15cm



Palio

Novara
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Kenmerken:
• Keuze uit 4 verschillende armleuningen  
• Standaard uitgevoerd met Bonell vering  
• Koloniale of zilverkleurige poten  
• Keuze uit vele stoffen en kleuren  
• Keuze uit vele elementen en combinatiemogelijkheden

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

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

174x81x91 194x81x91 214x81x91 159x81x90 179x81x91

€ 799 1 € 1399 2 € 849 1 € 1499 2 € 899 1 € 1599 2 € 699 1 € 1299 2 € 749 1 € 1399 2

3-zits - arm rechts of links* hoekelement 2-zits + longchair 
rechts of links

2,5-zits + longchair 
rechts of links

3-zits + longchair  
rechts of links

199x81x91 90x81x90 256x81x91/150 276x81x91/150 296x81x91/150

€ 799 1 € 1499 2 € 549 1 € 849 2 € 1399 1 € 2199 2 € 1499 1 € 2299 2 € 1599 1 € 2399 2

ottomane kleine 
rechts of links poef Nova Zembla

133x81x91 90x45x60

€ 599 1 € 949 2 € 349 1 € 499 2

1  kies de opstelling

Kenmerken:
• Optimaal zitcomfort door nosagvering 
• Hoogwaardig Supreme Foam 
• Keuze uit vele stof- en ledersoorten 
• Keuze uit een standaard- of designpoot
• Hoogwaardig multiplex houtframe 
• Optionele pocketvering 

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten 

pocketvering 
vanaf € 80
(+ 1 cm zithoogte 
extra)

3  kies de optie

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 het materiaal van de poot

antraciet metaalrvs zwart metaal designpoot 
antraciet metaal 

€ 50 per poot



Palio
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hoekelement longchair rechts of links ottomane rechts of links poef hoofdsteun

88x81x88 90x81x149 176x81x93 95x44x60 53x18x21

€ 499 1 € 599 1 € 649 1 € 299 1 € 99 1

2,5-zits - arm rechts of links 3-zits - arm rechts of links 2-zits - zonder armen 2,5-zits - zonder armen 3-zits - zonder armen

150x81x91 170x81x91 130x81x91 150x81x91 170x81x91

€ 749 1 € 799 1 € 649 1 € 699 1 € 749 1

1  kies de opstelling

fauteuil 2-zits 2,5-zits 3-zits 2-zits - arm rechts of links

65x81x91 130x81x91 150x81x91 170x81x91 130x81x91

€ 499 1 € 749 1 € 799 1 € 849 1 € 699 1

2-zits met ottomane 2,5-zits met ottomane 3-zits met ottomane 2-zits met longchair  
en ottomane

2,5-zits met longchair en 
ottomane

3-zits met longchair  
en ottomane

214x81x91/176 234x81x91/176 254x81x91/176 304x81x149/176 324x81x149/176 344x81x149/176

€ 1348 € 1199 1 € 1398 € 1249 1 € 1448 € 1299 1 € 1947 € 1749 1 € 1997 € 1799 1 € 2047 € 1849 1

3  kies de pootkleur

2  kies de armleuning
4  kies de bekleding

zilverkleurig koloniaal

1. in stof vanaf
Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd. 
Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten

Voordeelcombinaties:

standaard 
uitgevoerd met  
Bonell vering

bxh:

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

26x66/62cm 15x56cm 20x59cm26/32x60cm



Peru
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Kenmerken:
• In stof en leder verkrijgbaar
• Hoogwaardig Supreme Foam
• Optioneel: pocketvering
• Optioneel: zwart metalen pootjes (standaard zwart plastic)
• Contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren
•  Bij de uitvoering in leder, komt er een extra stiknaad  

over de zitting, armleuning en rugkussens

1  kies de opstelling

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

206x90x105 256x90x105 104x90x105 184x90x105 234x90x105

€ 1099 1 € 2299 2 € 1299 1 € 2699 2 € 599 1 € 1299 2 € 999 1 € 1999 2 € 1199 1 € 2399 2

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

zwart plastic metaal zwart 
vanaf € 50

2  kies de poot 4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1-zits zonder armen 2,5-zits zonder armen 3,5-zits zonder armen hoek longchair rechts of links

81x90x105 161x90x105 211x90x105 102x90x102 104x90x178

€ 499 1 € 999 2 € 899 1 € 1699 2 € 1099 1 € 2099 2 € 649 1 € 1399 2 € 899 1 € 1699 2

ottomane klein 
rechts of links

ottomane groot 
rechts of links poef groot poef klein hoofdsteun armkussen

141x90x108 243x90x108 108x47x81 108x47x61 69x20x18 55x55x10 

€ 899 1 € 1699 2 € 1099 1 € 2299 2 € 379 1 € 699 2 € 299 1 € 549 2 € 129 1 € 279 2 € 89 1 € 209 2

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte extra)

3  kies de extra optie

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



Praia
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Kenmerken:
• Keuze uit 3 kleuren eiken poten (clay, naturel, zwart)  
• Optimaal zitcomfort door nosagvering 
•  Hoogwaardig Supreme Foam 
•  Keuze uit vele stof- en ledersoorten 
•  Bij de uitvoering in leder, komt er een extra stiknaad 

over de zitting, armleuning en rugkussens
•  Zilverkleurige sierstiknaad op de voorkant van de 

armleuning
•  Optionele pocketvering

1  kies de opstelling

loveseat 2-zits 2,5-zits 3-zits 3,5-zits

144x82x92 169x82x92 209x82x92 239x82x92 267x82x92

€ 699 1 € 1399 2 € 799 1 € 1499 2 € 899 1 € 1799 2 € 999 1 € 1899 2 € 1099 1 € 2099 2

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

clay naturel zwart

2  kies de pootkleur 4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleu-
ren en -kwaliteiten

2-zits arm rechts of links* 2,5-zits arm rechts of links* 3-zits arm rechts of links* 3,5-zits arm rechts of links* hoekelement

147x82x92 187x82x92 217x82x92 245x82x92 89x82x89

€ 749 1 € 1299 2 € 849 1 € 1599 2 € 949 1 € 1699 2 € 1049 1 € 1899 2 € 599 1 € 999 2

ottomane rechts of links longchair rechts of links hoofdsteun groot hoofdsteun klein poef

219x82x91 106x82x152 65x18x18 47x18x18 72x45x96 

€ 949 1 € 1699 2 € 749 1 € 1299 2 € 89 1 € 169 2 € 79 1 € 159 2 € 399 1 € 679 2

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

pocketvering 
vanaf € 80

(+ 1 cm zithoogte extra)

3  kies de extra optie

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.



Santiago
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Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
• Optimaal zitcomfort door Nosagvering
• Keuze uit vele stof- en ledersoorten
•  Keuze uit 2 poten
• Contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren
• Optioneel: manueel verstelbare zittingen, pocketvering

3-zits - arm rechts of links 3 longchair rechts of links ottomane rechts of links poef

197x79/101x107 104x79/101x162 247x79/101x107 90x45x60

€ 1099 1 € 1999 2 € 999 1 € 1699 2 € 1199 1 € 2099 2 € 449 1 € 649 2

1  kies de opstelling

2-zits3 2,5-zits3 3-zits3 2-zits - arm rechts of links 3 2,5-zits - arm rechts of links 3

180x79/101x107 200x79/101x107 230x79/101x107 147x79/101x107 167x79/101x107

€ 999 1 € 1699 2 € 1099 1 € 1899 2 € 1199 1 € 2099 2 € 899 1 € 1599 2 € 999 1 € 1799 2

2x manuele 
schuifzitting € 150

pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

3  kies de zitfunctie

4  kies de extra optie 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 
3. meerprijs 2 verstelbare zittingen € 150

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd. 

A - antraciet 
metaal

B - antraciet 
metaal

2  kies de poot



Savona

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf 
3. meerprijs 2 verstelbare zittingen € 150

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd. 

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
•  Hoogwaardig 100% siliconen in de rug en Supreme 

Foam in de zit
• Optimaal zitcomfort door Nosagvering
•  Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoering  

(manueel of elektrisch)
• Keuze uit stof, leder of een combinatie
• Contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren
• Optioneel: pocketvering, designpoot, usb-aansluiting

longchair rechts of links ottomane klein rechts of links hoofdsteun armkussen

110x91x173 136x91x110 66x27x18 50x50

€ 1099 1 € 1799 2 € 800 1 € 1300 2 € 119 1 € 209 2 € 99 1 € 199 2

optie: g optie: g

1  kies de opstelling

2,5-zits 3-zits 2,5-zits - arm rechts of links 3-zits - arm rechts of links hoek

218x91x108 238x91x108 189x91x108 210x91x108 119x91x119

€ 1199 1 € 2199 1 € 1399 2 € 2399 2 € 1099 1 € 1999 2 € 1299 1 € 2199 2 € 800 1 € 1400 2

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

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

a. 1x manuele schuifzitting voor 2,5- en 3-zits met arm rechts of links € 75
b. 2x manuele schuifzitting voor 2,5- en 3-zits met 2 armen € 150
c. 1x elektrisch verstelbare zitting voor 2,5- en 3-zits met arm rechts of links € 300
d. 2x elektrisch verstelbare zitting voor 2,5- en 3-zits met 2 armen € 500
e. 1x elektrisch verstelbare zitting voor gehele zit voor 2,5- en 3-zits met 2 armen € 300 
f. usb-connector € 120 enkel i.c.m. elektrisch relaxsysteem
g. pocketvering vanaf € 50

standaard poot 
in antraciet 

metaal

designpoot 
in zwart metaal 

vanaf € 50

2  kies de poot

1x elektrisch 
verstelbare zitting 
voor 2,5- en 3-zits 

met arm rechts of links 
€ 300

1x 
manuele schuifzitting 

voor 2,5- en 3-zits 
met arm rechts of links 

€ 75

2x elektrisch 
verstelbare zitting 
voor 2,5- en 3-zits 

met 2 armen 
€ 500

2x 
manuele schuifzitting 

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

€ 150

1x elektrisch  
verstelbare zitting voor 
gehele zit voor 2,5- en 

3-zits met 2 armen 
€ 300

usb-connector 
€ 120

pocketvering 
vanaf € 50

(+ 1 cm zithoogte 
extra)

3  kies de zitfunctie

4  kies de extra opties

combinatiebekleding stof en leder mogelijk

5  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

manueel verstelbaar elektrisch verstelbaar

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.
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Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
• Optimaal zitcomfort door nosagvering 
• Keuze uit vele stoffen en kleuren 
• Keuze uit vele elementen en combinatiemogelijkheden 
• Keuze uit twee verschillende zithoogtes: 41cm of 44cm 
• Hoogwaardig koudschuim met siliconen toplaag 
• Contrastbies mogelijk in alle stoffen en kleuren

1  kies de losse elementen

1-zits arm rechts of links 1-zits zonder armen 1-zits XL zonder armen 2-zits arm rechts of links 2-zits zonder armen

119x75/78x97 92x75/78x97 92x75/78x122 210x75/78x97 183x75/78x97

€ 549 1 € 499 1 € 549 1 € 849 1 € 799 1

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

92x41/44x97 62x41/44x97 94x75/78x94 97x75/78x249 124x75/78x145

€ 279 1 € 259 1 € 499 1 € 749 1 € 699 1

hoofdsteun

67x20x24

€ 109 1

3  kies de bekleding 4  kies de contrastbies

contrastbies mogelijk in  
alle stoffen en kleuren

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

2  kies de zithoogte

bank wordt geleverd met een poothoogte  
van 3 en 6cm, waardoor de zithoogte 41cm  

of 44cm wordt.

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



Veneto
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fauteuil vast 2-zits vast 2,5-zits vast 3-zits vast

110x100x100 190x100x100 200x100x100 220x100x100

€ 749 1 € 1049 2 € 899 1 € 1499 2 € 949 1 € 1549 2 € 999 1 € 1649 2

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

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

Kenmerken:
• Rugkussens met siliconen 
• Hoogwaardig koudschuim en dacron 
• Optimaal zitcomfort door nosagvering  
• In stof en leder verkrijgbaar 
• Ook leverbaar met elektrisch relaxsysteem 
• Optioneel verstelbare hoofdsteun  
• Tiptoets bediening in arm of zijkant kussen

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

a. meerprijs 1 verstelbare hoofdsteun € 100
b. meerprijs 1 elektrische verstelling € 250
c. meerprijs 2 verstelbare hoofdsteunen € 200
d. meerprijs 2 elektrische verstellingen € 600

1  kies de opstelling

2  kies de functie 3  kies de bekleding

vast vast + verstelbare  
hoofdsteunen

elektrisch elektrisch + verstelbare  
hoofdsteunen

meer dan 300 
stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten



Vecchio
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2-zits 3 3-zits 3 2-zits 3 - arm rechts of links * 3-zits 3 - arm rechts of links* hoekelement

194x80/97x98 224x80/97x98 178x80/97x98 208x80/97x98 97x80/97x97

€ 999 1 € 1899 2 € 1099 1 € 1999 2 € 899 1 € 1799 2 € 999 1 € 1899 2 € 699 1 € 1099 2

Kenmerken:
• Hoogwaardig Supreme Foam  
• In stof of leder verkrijgbaar  
• Optioneel verstelbare zittingen  
• Keuze uit rvs of zwart metalen poten
• Verstelbare hoofdsteunen

Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

1  kies de opstelling

longchair rechts of links ottomane rechts of links poef

106x80/97x156 231x80/97x99 90x45x60

€ 900 1 € 1799 2 € 1000 1 € 1999 2 € 399 1 € 549 2

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

2  kies de poten

3  kies de functie van 
de zitting

rvs

vaste zitting

zwart metaal

verstelbare zittingen
meerprijs € 100

1. in stof vanaf
2. in leder vanaf
3. meerprijs 2 verstelbare zittingen € 100

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd. 

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.



Zembla
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Meubelconfigurator
Stel je eigen bank samen op
www.hendersandhazel.nl

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

176x81x91 196x81x91 216x81x91 159x81x91 179x81x91

€ 799 1 € 1399 2 € 849 1 € 1499 2 € 899 1 € 1599 2 € 699 1 € 1299 2 € 749 1 € 1399 2

3-zits - arm rechts of links* hoekelement 2-zits + longchair 
rechts of links

2,5-zits + longchair 
rechts of links

3-zits + longchair  
rechts of links

199x81x91 90x81x90 257x81x91/150 277x81x91/150 297x81x91/150

€ 799 1 € 1499 2 € 549 1 € 849 2 € 1399 1 € 2199 2 € 1499 1 € 2299 2 € 1599 1 € 2399 2

1  kies de opstelling

Kenmerken:
• Hoogwaardig Supreme Foam
• Optimaal zitcomfort door nosagvering
• Keuze uit vele stof- en ledersoorten
• Keuze uit een standaard- of designpoot
• Optionele pocketvering

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

ottomane kleine 
rechts of links poef Nova Zembla

132x81x91 90x45x60

€ 599 1 € 949 2 € 349 1 € 499 2

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten 

pocketvering 
vanaf € 80
(+ 1 cm zithoogte 
extra)

3  kies de optie

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 het materiaal van de poot

antraciet metaalrvs zwart metaal designpoot 
antraciet metaal 

€ 50 per poot
4  kies de bekleding
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Clarissa/Clyde Jacky/Jake

stoelen &
fauteuils

Chairs & Choices
k i j k  o p  w w w . h e n d e r s a n d h a z e l . n l

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

1  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

stoel Clarissa in stof vanaf € 219  
stoel Clyde in leder vanaf € 359 

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

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

stoel Jacky in stof vanaf € 259  
stoel Jake in leder vanaf € 359 

1  kies een optionele handgreep  
meerprijs € 10 

rvs greep geen greep
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Jenna/Jerko Levi
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Chairs & Choices
k i j k  o p  w w w . h e n d e r s a n d h a z e l . n l

1  kies de kleur van de poten

3  kies het materiaal en kleur van de bies + knopen
bies en knopen altijd in hetzelfde materiaal/kleur

stoel Jenna in stof vanaf € 169  
stoel Jerko in leder vanaf € 319   

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1  kies de poot

2  kies de kleur
Catania leder

gebogen rvs 
poten

rechte rvs 
poten

rvs swingframe
vierkant

rvs design 
frame

stoel Levi in Catania leder € 249 



Lucia/Luca Malene/Malvino
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1  kies de poot

eikenhout metalen frame

Chairs & Choices
k i j k  o p  w w w . h e n d e r s a n d h a z e l . n l

3  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

stoel Lucia in stof vanaf € 199  
stoel Luca in leder vanaf € 289 

2  kies een optionele handgreep  
meerprijs € 10 

zwart metaal geen greep

brown naturel plumb

stoel Malene in stof vanaf € 199 
stoel Malvino in leder vanaf € 289 

barstoel Malene in stof vanaf € 209 
barstoel Malvino in leder vanaf € 259 

1  kies een stoel of barstoel

2  kies het frame van je stoel

zwart metaal 
swing frame

3  kies de kleur van de poten

of kies het frame van je barstoel

4  kies een optionele handgreep
meerprijs € 10 

vintagezwart 
metaal

houtvintagezwart metaal

vintage

hout

rvs vierkant

rvs vierkant

rvs vierkant

rvs rond

rvs rond

rvs rond

zonder greepzwart metaal 
rond

zwart metaal 
vierkant

5  kies de bekleding
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Chairs & Choices
k i j k  o p  w w w . h e n d e r s a n d h a z e l . n l
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Milva/Milan

1  kies een stoel of barstoel

2  kies het frame van je stoel

3  kies een optionele handgreep
meerprijs € 10 

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

achterkant en bies hebben altijd dezelfde kleur

zwart 
vierkant

vintage 
vierkant

rvs vierkant zonder greep

rvs swing 
vierkant

artis frame 
4 pootjes

zwart 
frame

vintage frame 
vierkant

rvs spider 
frame

stoel Milva in stof vanaf € 199 
stoel Milan in leder vanaf € 269 

barstoel Milva in stof vanaf € 199 
barstoel Milan in leder vanaf € 269 

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren en 
-kwaliteiten

Vermelde afmetingen zijn in cm bxhxd.   1. in stof vanaf   2. in leder vanaf
* Niet doorgestoffeerd aan koppelbare zijde

element 130 cm met  
1 poot links of rechts*

element 155 cm met  
1 poot links of rechts*

element 180 cm met  
1 poot links of rechts*

130x86x68 155x86x68 180x86x68

€ 549  1 € 899  2 € 679  1 € 999  2 € 779  1 € 1099  2

element 130 cm 
met 2 poten 

element 155 cm 
met 2 poten 

element 180 cm 
met 2 poten

130x86x68 155x86x68 180x86x68

€ 599  1 € 999  2 € 699  1 € 1099  2 € 829  1 € 1199  2

bank 105 cm 
zonder rug 

bank 130 cm 
zonder rug 

bank 155 cm 
zonder rug 

105x53x55 130x53x55 155x53x55

€ 349  1 € 649  2 € 399  1 € 679  2 € 449  1 € 699  2

bank 180 cm 
zonder rug 

ottomane  
links of rechts*

180x53x55 171x86x68

€ 499  1 € 699  2 € 799  1 € 1099  2

1  kies de opstelling

2  kies het materiaal  
van de poot

rvs
meerprijs

€ 40 
per poot

bekleed met 
stof of leder

zwart metaal
meerprijs

€ 40  
per poot

3  kies de voor- en  
achterkant optioneel in  

een ander materiaal en kleur 
achterkant en bies hebben 

altijd dezelfde kleur

Chairs & Choices
k i j k  o p  w w w . h e n d e r s a n d h a z e l . n l

90˚90˚

barstoel alleen mogelijk met optie  
3, 4 en 5 (optie 5 alleen zwart vierkant)

standaard 
uitgevoerd met 
pocketvering
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stoel Duncan in Tatra leathertouch € 179 
barstoel in Tatra leathertouch € 199 

stoel Brody in stof Kibo met stof Savannah € 159 
stoel Armin in stof Secilia € 149 

armstoel in stof Secilia € 179

stoel Gabino in stof Calabria met Tatra leathertouch € 129 stoel John in stof Secilia € 229 

kijk voor alle stoelen op 
www.hendersandhazel.nl

1  kies de poot

eiken poten
meerprijs € 10 

zwart metalen 
poten

2  kies een optionele  
armleuning
meerprijs € 40 

stoel Elza in stof Leopard of Calabria € 159 

bekleding: bies:

1  kies de bekleding en bies

ElzaDuncan

Brody

Gabino

1  kies een optionele  
armleuning
meerprijs € 40 

Armin

John

90˚90˚
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stoel Julien in Corsica microleder € 179  
armstoel € 219 • barstoel € 189 • bank € 599 stoel Lena in stof Rocky € 99

stoel Loet in stof Kibo € 149
stoel in Corsica leder € 199 

stoel Maxim in stof Calabria met accenten in Moreno leatherlike € 149  € 129 
barstoel met accenten in Tatra leathertouch € 179 

stoel Tygo in stof Savannah € 179
bank in stof Savannah € 499 stoel Valerie in stof Kibo € 119

kijk voor alle stoelen op 
www.hendersandhazel.nl

Maxim

Julien

Loet

ValerieTygo

Lena

90˚90˚



Angelica

AtollTygo
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fauteuil Angelica in stof vanaf € 399  • in leder vanaf € 499 
(afgebeeld in stof Orlando)

fauteuil Archi in stof vanaf € 799 • in leder vanaf € 1049 
(afgebeeld in stof Secilia)

poef in stof vanaf € 329  • in leder vanaf € 449 

kijk voor alle fauteuils op 
www.hendersandhazel.nl

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1  kies het frame

rvs zwart

fauteuil Atoll in stof vanaf € 249  
(afgebeeld in stof Touch)

fauteuil Tygo in stof vanaf € 399 • in leder vanaf € 549 
(afgebeeld in stof Secilia)

1  kies de pootkleur

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

2  kies de bekleding

koloniaal onbehandeld

Archi



Margrit

Carola
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fauteuil Margrit in stof vanaf € 399  • in leder vanaf € 499  
(afgebeeld in stof Orlando met rvs frame)

kijk voor alle fauteuils op 
www.hendersandhazel.nl

3  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

3   kies de accenten op de rug en zijkant 
optioneel in een ander materiaal en kleur

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2  kies de bekleding1  kies het frame

vintage 
metaal

rvs

fauteuil Carola met lage rug in stof vanaf € 649  • in leder vanaf € 899  
(afgebeeld in stof Fantasy) 

met hoge rug in stof vanaf € 699  • in leder vanaf € 949  
(afgebeeld in Corsica Microleder) 

poef in stof vanaf € 329  • in leder vanaf € 429 
hoofdsteun in stof vanaf € 99  • in leder vanaf € 169 

2  kies de spinpoot

1  kies een hoge of lage rugleuning

geborsteld 
metaal

zwart

hoge 
rugleuning

lage
rugleuning

pocketvering



Northon

MarrakechJarnac
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fauteuil Northon in stof vanaf € 499  • in leder vanaf € 699 
(afgebeeld in stof Gibson)

kijk voor alle fauteuils op 
www.hendersandhazel.nl

vintage 
clay

vintage 
white

vintage
black

2  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1  kies het frame

fauteuil Marrakech in stof vanaf € 649  • in leder vanaf € 749 
(afgebeeld in Moreno leatherlike)

2  kies de bekleding1  kies de spinpoot en 
armleuningen

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

rvs-kleur zwart

fauteuil Jarnac in stof vanaf € 349  • in leder vanaf € 699 
(afgebeeld in stof Touch)

1  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten



Ravenna Sintra

Roskilde
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fauteuil Ravenna in stof Kibo met zwart frame € 299 

fauteuil Sintra manueel verstelbaar in stof vanaf € 999  
in leder vanaf € 1299 

elektrisch verstelbaar in stof vanaf € 1499  • in leder vanaf € 1799 
(afgebeeld in Catania leder)

fauteuil Roskilde in stof vanaf € 499  • in leder vanaf € 629 
(afgebeeld in stof Monta)

kijk voor alle fauteuils op 
www.hendersandhazel.nl

2  kies de bekleding1  kies de poot

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteitenrvs-kleur*rvs zwart*

* meerprijs € 100 

4  kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en 
kleuren

en meer dan 
40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

2  kies de verstelling

3  kies een optionele accu
meerprijs € 200  

(alleen in combinatie met elektrische verstelling)

1  kies de spinpoot

manuele
 verstelling

elektrische verstelling
incl. usb-aansluiting en elektrisch 

verstelbare hoofdsteun

geborsteld 
metaal

zwart
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Amersfoort 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 (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
Roermond Henders & Hazel Roermond
Oldenzaal Woonboulevard Oldenzaal
Poortvliet Woonboulevard Poortvliet
Rotterdam Woonmall Alexandrium
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 50, België en Luxemburg 31, Duitsland 107, Frankrijk 68, Oostenrijk 28

Al 284 winkels in Europa
en er staan nog 15 nieuwe winkels in de planning!
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Naam Omschrijving Pagina

A

Amaro zitmeubel 205

Angelica fauteuil 105,106,230

Archi fauteuil 110,230

Armin eetkamerstoel 14,130,228

Atlanta zitmeubel 142,198

Atoll fauteuil 230

B

Baltimore zitmeubel 78,117,118,199

Box wooncollectie 160-167,179

Braga zitmeubel 112,150,200

Brody eetkamerstoel 58,174,228

Busan zitmeubel 202

C

Carola fauteuil 45,78,80,113,114,231

Clarissa/Clyde eetkamerstoel 68,223

D

Dax zitmeubel 107,203

Duncan eetkamerstoel 228

E

Elza eetkamerstoel 18,228

F

Farmer/Farmero wooncollectie 181-182

Farmland wooncollectie 144-153,180

Falster wooncollectie 181

G

Gabino eetkamerstoel 160,168,228

Grenada zitmeubel 204-205

Greymouth zitmeubel 87,116,206

H

Havanna zitmeubel 100,207

Hill zitmeubel 106,164,208-209

J

Jacky/Jake eetkamerstoel 89,223

Jarnac fauteuil 232

Jardin/Jardino wooncollectie 124-133,189

Jenna/Jerko eetkamerstoel 136,139,224

John eetkamerstoel 124,228

Julien eetkamerstoel - barstoel - 
bank

24,25,74,229

L

Le Port wooncollectie 136-143,182-183

Lena eetkamerstoel 229

Levi eetkamerstoel 170,224

Loet eetkamerstoel 229

Luca/Lucia eetkamerstoel 225

Luxury zitmeubelcollectie 108-119

Naam Omschrijving Pagina

M

Maitre/Maestro wooncollectie 30-37,183-184

Malene/Malvino eetkamerstoel - barstoel 30,84,225

Margaux zitmeubel 105,209

Margrit fauteuil 231

Marrakech fauteuil 100,232

Masters & More wooncollectie 68-71,185-187

Maxim eetkamerstoel - barstoel 163,229

Metalo/Metalox wooncollectie 18-27,188

Milva/Milan eetkamerstoel - barstoel 34,227

Multi tafel 174,190

Multiplus wooncollectie 170-175,190

N

Napels zitmeubel 98-99,102-103,210-211

Northon fauteuil 26,151,153,232

Novara zitmeubel 64,106,212

P

Palio zitmeubel 104,212-213

Patras zitmeubel 201

Pedro wooncollectie 58-67,191

Peru zitmeubel 8,214

Praia zitmeubel 22,70,96,100,115,215

Prato wooncollectie 38-45,192

Q

Quebec wooncollectie 74-83,118,193

R

Ravenna fauteuil 97,233

Roskilde fauteuil 35,233

S

Santiago zitmeubel 101,127,132,216

Santorini wooncollectie 84-91,194

Savona zitmeubel 35,108,217

Sintra relaxfauteuil 86,90,114,233

T

Tygo eetkamerstoel - fauteuil - 
bank

6,47,144,229,230

U

Udine zitmeubel 218

V

Valerie eetkamerstoel 38,229

Vecchio zitmeubel 172,220

Veneto zitmeubel 219

Vincent wooncollectie 16,48-51,195

Vitoria wooncollectie 8-17,196

Z

Zembla zitmeubel 42,97,221



Winkelwaarde € 5,95.  
Fouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. 

Prijzen geldig t/m 31-10-2019.
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