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2,5-zits Zembla in
stof vanaf € 899

€ 799

2,5-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 899 € 799 (afgebeeld in stof Secilia)
in leder vanaf € 1599 € 1399 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten
FAUTEUIL REGGIO in stof Karese € 379 | verkrijgbaar in koper, olijf en blauw
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Tafel Metalox
vanaf € 949

€ 849

TAFEL METALOX verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 949 € 849 | zoals afgebeeld 230x100cm met metalen V-poot en houten inleg € 1149 € 1049
STOEL ELZA met zwarte metalen poten vanaf € 189 (afgebeeld in stof Calabria) | houten poten optioneel tegen meerprijs | ook verkrijgbaar als armstoel
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Lowboard Metalo
210cm € 1199
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Bijzonder & betaalbaar

€ 1099

LOWBOARD met ledverlichting,
210cm € 1199 € 1099 | 170cm € 1049 € 949
140cm € 949 € 849

Solden
& Promo

Highboard Metalo
€ 1599

€ 1449

Stoel Elza
vanaf

€ 189
HIGHBOARD met ledverlichting, breedte 125 cm € 1599 € 1449

STOEL ELZA met zwarte metalen poten vanaf € 189 (afgebeeld in stof Calabria)
houten poten optioneel tegen meerprijs | ook verkrijgbaar als armstoel
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2,5 + 3-zits
Havanna in stof
vanaf € 2298

€ 1998
2,5-ZITS HAVANNA in stof vanaf € 1099 € 949 (afgebeeld in
stof Leopard) | in leder vanaf € 2099 € 1849 | 3-ZITS in stof
vanaf € 1199 € 1049 | in leder vanaf € 2199 € 1949

Dressoir Metalo
180cm € 1299

Metalo/Metalox
Durf jij te kiezen voor een uitgesproken
persoonlijke woonstijl? Dan is het
programma Metalo/Metalox 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.

€ 1149

DRESSOIR met ledverlichting, 180cm € 1299 € 1149 | 210cm € 1449 € 1299
240cm € 1549 € 1399 | zonder ledverlichting, 140cm € 949 € 849

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

Highboard Avalon

€ 999
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Barstoel
Lucy/Lucas € 169

€ 149

HIGHBOARD met ledverlichting, breedt 120cm € 999

Avalon Driftwood
De prachtige kleurschakeringen maken van
woonprogramma Avalon Driftwood een opvallende
verschijning. De meubels uit Primo Laminato zijn
onderhoudsvriendelijk en ogen tegelijkertijd heel
stijlvol. De combinatie van zwart metaal en het
donkere driftwood maakt dit een ideale collectie
voor liefhebbers van de industriële stijl. Houd je
meer van modern, kies dan voor
de kleur oak natural vintage.
BARTAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 749 | zoals afgebeeld 'vals rond'
130x110cm met centrale X-poot € 859 | BARSTOEL LUCY in stof Maison € 169 € 149
BARSTOEL LUCAS in stof Secilia € 169 € 149

Armstoel
Lucy/Lucas € 199

€ 179

TV-dressoir Avalon
200cm

€ 699

Stoel
Lucy/Lucas € 159

€ 139

STOEL LUCY in stof Maison € 159 € 139
STOEL LUCAS in stof Secilia € 159 € 139
ARMSTOEL LUCY in stof Maison € 199 € 179
ARMSTOEL LUCAS in stof Secilia € 199 € 179
TV-DRESSOIR met ledverlichting, 160cm € 599 | 200cm € 699

Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden op www.hendersandhazel.be
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Bergkast Avalon
€ 1199

€ 1079

Hoekopstelling
Bergen vanaf

€ 2697

BERGKAST met ledverlichting, hoogte 195cm € 1199 € 1079
HOEKOPSTELLING BERGEN bestaande uit: longchair links, 2,5-zits zonder
armen en lounge end rechts in stof vanaf € 2697 (afgebeeld in stof Cleo)
in leder vanaf € 4997 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten
SALONTAFEL 110x60cm € 379
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Dressoir Avalon
230cm € 1099

€ 999

DRESSOIR met ledverlichting
200cm € 999 € 899 | 230cm € 1099 € 999
zonder ledverlichting, 127cm € 599 € 539 | 170cm € 899 € 799
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Bijzonder &
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betaalbaar

Zitten
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Niets zo ontspannend als een avondje
op de zetel. Voor een fijn gesprek met
een vriendin, met een goed boek en
een glaasje wijn of genietend van een
spannende film. Stiekem neemt de zetel
een heel belangrijke plek in, in je huis en
je leven. Kies hem daarom met zorg!

Hoekopstelling
Albi vanaf € 3247

€ 2847

HOEKOPSTELLING ALBI bestaande uit:
longchair links, 2-zits zonder armen en
longchair XL rechts in stof vanaf € 3247 € 2847
(afgebeeld in stof Ponti) | verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stofsoorten en kleuren

1 kies de opstelling

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

2 kies het zitcomfort

3 kies de bekleding

Bc
Basis comfort
Polyether

meer dan 300
stofmogelijkheden
en kleuren

Supreme Foam
vanaf € 25

Pocket Comfort
vanaf € 55 (+ 1cm
zithoogte extra)

Pocket Comfort+
vanaf € 85 (+ 1cm
zithoogte extra)

Kijk voor de complete productinfo en alle mogelijkheden
op www.hendersandhazel.be
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4-zits Albi
vanaf € 1599

€ 1399

4-ZITS ALBI in stof vanaf € 1599 € 1399
(afgebeeld in stof Karese) | LOVESEAT ALBI in stof
vanaf € 999 € 879 (afgebeeld in stof Karese)
verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stofsoorten en kleuren
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Stoel Lena
€ 129

€ 109

STOEL LENA in stof Rocky € 129 € 109
TAFEL LIVING verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 949 | zoals afgebeeld 240x90/100cm € 1149
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standaard
uitgevoerd met
Pocket Comfort
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STOEL CHRIS in stof Secilia € 229 € 199 | in stofcombinatie Secilia met Vito € 229 € 199

Stoel Chris
€ 229

€ 199
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Stoel Malene zoals
afgebeeld € 249

€ 229

STOEL MALENE in stof vanaf € 219 | verkrijgbaar in diverse stofsoorten en
kleuren | zoals afgebeeld in stof Nubucco met zwart swingframe en vierkante
handgreep € 249 € 229

Dining
Weer zo'n fijne stoel waar je alle kanten mee op kunt.
Stoel of armstoel? Stof of leder? Wielen? Pocketvering?
Een handgreep? Bij Henders & Hazel kies jij helemaal zelf!
En het leukste is dat je bij een aantal stoelen ook nog een
mooie accentkleur kunt toevoegen.
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Stoel Manou
€ 139

€ 119

Tafel Metalox
ø130 cm

€ 1049

Armstoel Armin

€ 219

Stoel Armin

€ 189
TAFEL METALOX ø130 cm € 1049 | STOEL MANOU in stof Karese € 139 € 119
ARMSTOEL MANOU in stof Karese € 189 € 169 | ook verkrijgbaar als barstoel

STOEL ARMIN in stof Secilia € 189
ARMSTOEL ARMIN in stof Secilia € 219

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

Barstoel Milva
in stof vanaf

€ 209
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90˚

90˚

Dressette
Farmland € 1499

€ 1349

BARSTOEL MILVA in stof vanaf € 209
zoals afgebeeld in stof Pala € 229 € 219
BARSTOEL MILAN in leder vanaf € 289
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DRESSETTE met ledverlichting, breedte 170cm € 1499 € 1349

Farmland

Dressoir Farmland
240cm € 1499

€ 1349

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 mooie metalen
accenten aan elk meubel.
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Hoekopstelling
Greymouth in stof
vanaf € 2299

DRESSOIR 150cm € 999 € 899 | 210cm € 1299 € 1169 | 240cm € 1499 € 1349
met ledverlichting, 180cm € 1199 € 1079

€ 1999

HOEKOPSTELLING GREYMOUTH bestaande uit:
2,5-zits met en ottomane in stof vanaf € 2299 € 1999 (afgebeeld in stof Calabria
met leder Pegasso) | in leder vanaf € 3949 € 3449 | verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stof- en ledersoorten | elektrische relaxfunctie optioneel tegen meerprijs

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

Solden
& Promo
Tafel Farmland
vanaf € 999

€ 899

TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 999 € 899 | zoals afgebeeld 210x100cm € 1099 € 989
STOEL MILVA in stof vanaf € 209 (afgebeeld in stof Karese) | STOEL MILAN in leder
vanaf € 289 (afgebeeld in leder Laredo) | BOEKENKAST hoogte 190cm € 699
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lowboard Farmland
150cm € 799

€ 699
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LOWBOARD met ledverlichting, 150cm € 799 € 699 | 180cm € 899 € 799

Hoekopstelling
Braga in microleder
Corsica € 3397

€ 2997

microleder

HOEKOPSTELLING BRAGA bestaande uit: 1-zits met armleuning links of rechts, 1-zits XL zonder armen
en ottomane in stof vanaf € 2397 € 2097 | in leder vanaf € 4997 € 4397 (afgebeeld in microleder Corsica)
Braga bestaat uit losse elementen, waardoor je eindeloos met je opstelling kunt variëren

Solden
& Promo
Bijzonder & betaalbaar

Je vindt altijd een winkel bij jou in de buurt:
Alsemberg
Asse
Balen
Bastogne
Beauraing
Belsele (Sint-Niklaas)
Bertrix
Brussel
Buggenhout
Deerlijk
Denderhoutem

Vastiau Godeau
Verberckmoes
Odrada Interieur
Meubles Mailleux
Meubles Thiry
Deba Meubelen
Meubles Lambermont
Momentum Expo
Meubelen Gené
Interieur Avenue Gaverzicht
Meubelen Torrekens

Diegem
Genk
Gent
Herentals
Ieper
Izegem
Jodoigne
Lier
Massenhoven
Moeskroen
Namur

Reno Meubelen & Keukens
Meubelcenter Prenuptia
Dok Interiors
Prima-Lux Meubelen
Meubelen Crack
Top Interieur
Jackson Déco
Gero Wonen
Top Interieur
Interieur Avenue Gaverzicht
Chris Oliver

Neupré		 Meubles Mailleux
Oedelem
Stevens Meubel
Oostende
Woonboulevard / De Olifant
Riemst
Verberckmoes
Rillaar (Aarschot)
Meubelen Ponsaerts
Ronse
Makri Meubelen
Saint-Vith
Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas
Verberckmoes meubelplein De Piramiden
Soignies
Meubles Belot
Wilrijk
Verberckmoes

D e acties in deze folder zijn geldig van 06-01 t/m 09-02-2022. Niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave BE 02-2022.
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