Nu tijdelijk

SHOPTEGOED

*

tot € 400
* zie achterpagina

€ 150

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 999 - € 1499

€ 225

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 1500 - € 1999

€ 300

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 2000 - € 2749

€ 400

SHOPTEGOED
bij aankoop
vanaf € 2750

HOEKOPSTELLING ALBI bestaande uit: longchair links,
2-zits zonder armen en longchair XL rechts in stof vanaf € 3247
(afgebeeld in stof Ponti) | verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stofsoorten en kleuren | SALONTAFEL CUBO 120x60cm € 479

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.

Best Buy

Hoekopstelling
Bergen vanaf

€ 2697

Nu met

€ 300

SHOPTEGOED

Bijzettafel
Avalon

€ 129

BIJZETTAFEL ovaal 60x50cm € 129 | BERGKAST met ledverlichting, hoogte 195cm € 1199
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

Nu met

Best Buy
4-zits Marseille
in stof vanaf

€ 1599

€ 225

SHOPTEGOED

met
verstelbare

armleuningen

4-ZITS MARSEILLE in stof vanaf € 1599 (afgebeeld in stof Monta) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren

Boekenkast Avalon

€ 949

Nu tijdelijk

SHOPTEGOED

*

tot € 400

* zie achterpagina

€ 150

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 999 - € 1499

€ 300

SHOPTEGOED

€ 225

bij aankoop van
€ 2000 - € 2749

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 1500 - € 1999

€ 400

SHOPTEGOED
bij aankoop
vanaf € 2750

BOEKENKAST hoogte 195cm € 949 | DRESSOIR met ledverlichting, 200cm € 999
230cm € 1099 | zonder ledverlichting, 127cm € 599 | 170cm € 899

Best Buy

Dressoir Avalon
230cm

€ 1099

Nu met

€ 150

SHOPTEGOED

Avalox Dining

Heb je net de tafel van je dromen
gevonden, blijkt hij niet te passen.
Bij de Avalox-tafels hoef je
je daar niet druk om te maken!
Of je nu voor een rechthoekige,
uitschuifbare, ovale of 'vals ronde'
eet- of bartafel wilt gaan,
de keuze is reuze! De tafels
van Avalox zijn verkrijgbaar
in 2 kleuren: driftwood of
oak natural vintage.

Nu tijdelijk

SHOPTEGOED*
tot € 400

* zie achterpagina

€ 150

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 999 - € 1499

€ 225

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 1500 - € 1999

Tafel Avalox
vanaf

€ 300

€ 699

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 2000 - € 2749

€ 400

SHOPTEGOED

TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 699 | zoals afgebeeld ovaal 180x110cm met V-poot € 854
STOEL MISCHA in stof Karese € 179 | STOEL MICHIEL in stof Pala € 179

bij aankoop
vanaf € 2750

kies een tafel
vals rond

EETKAMERTAFEL ovaal 210x110cm vanaf € 849
meerprijs V-poot € 55

BARTAFEL 'vals rond' 130x110cm vanaf € 749
meerprijs centrale X-poot € 110

UITSCHUIFBARE TAFEL 190/250x98cm
met 4 poten € 1199

UITSCHUIFBARE BARTAFEL 160/210x98cm
met 4 poten € 1149

EETKAMERTAFEL 200x98cm vanaf € 799
meerprijs centrale X-poot € 110

kies een stoel of armstoel
Stoel Lucas

kies een barstoel
Barstoel Lucas

€ 159

€ 169

incl. handgreep

incl. handgreep

incl. handgreep

Armstoel Lucy

€ 199
Stoel Mischa

Barstoel Michiel

€ 179

incl. handgreep

€ 189

incl. handgreep

incl. handgreep

Armstoel Michiel

€ 219
kies het frame van je stoel

4-poots

4-poots met
kruisverbinding

swingframe
rond

swingframe
vierkant

STOEL LUCY in stof Maison € 159 | STOEL LUCAS in stof Secilia € 159
ARMSTOEL LUCY in stof Maison € 199 | ARMSTOEL LUCAS in stof Secilia € 199
STOEL MISCHA in stof Karese € 179 | STOEL MICHIEL in stof Pala € 179
ARMSTOEL MISCHA in stof Karese € 219 | ARMSTOEL MICHIEL in stof Pala € 219

kies het frame van je barstoel

4-poots

swingframe
rond

swingframe
vierkant

BARSTOEL LUCY in stof Maison € 169 | BARSTOEL LUCAS in
stof Secilia € 169 | BARSTOEL MISCHA in stof Karese € 189
BARSTOEL MICHIEL in stof Pala € 189

Best Buy

Hoekopstelling
Napels vanaf

€ 2897

kies de opstelling

Nu met

€ 400

SHOPTEGOED

kies de armleuning

1

2

27/34cm
(dit type arm
beïnvloedt de
zitbreedte)

3
26cm

4
20cm

5

21cm
(tegen meerprijs)

zwart metaal

rvs-look

46cm
bij poothoogte 13cm

kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

29cm
(tegen meerprijs)

kies de zithoogte

kies de poot

hout koloniaal

6
28cm

48cm
bij poothoogte 15cm

kies de rugleuning

Pocket Comfort
Pocket Comfort+
(tegen meerprijs)
(tegen meerprijs)
+1 cm zithoogte extra +1 cm zithoogte extra

vast

met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

kies de relaxfunctie

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

kies de loungefunctie

kies de extra opties

(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij 2,5-zits en poothoogte 13cm)

opbergbox
(tegen meerprijs)

USB-connector
(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk i.c.m.
elektrische relaxfunctie)

kies de bekleding
meer dan
40 lederkleuren
en -kwaliteiten

meer dan 300
stofmogelijkheden
en kleuren

Nieuw

t.w.v. € 149

Vraag ons gratis magazine
vol wooninspiratie aan op
hendersandhazel.be

Nu tijdelijk

SHOPTEGOED*
tot € 400

* zie achterpagina

€ 150

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 999 - € 1499

€ 300

SHOPTEGOED

€ 225

bij aankoop van
€ 2000 - € 2749

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 1500 - € 1999

€ 400

SHOPTEGOED
bij aankoop
vanaf € 2750

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair,
2,5-zits zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2897
(afgebeeld in stof Lady) | in leder vanaf € 4597
HOOFDSTEUN in stof vanaf € 119 | in leder vanaf € 229
meerprijs armleuning 6 € 80 | verkrijgbaar in diverse
opstellingen, stof- en ledersoorten

Cubo

Het woonprogramma Cubo heeft
een heel moderne, strakke look, maar
heeft tegelijkertijd een hele retro
uitstraling door de combinatie van
verschillende materialen. De meubels
gemaakt van eikenfineer in het
donkere burned oak en antraciete
HPL-fronten zijn allesbehalve
standaard te noemen. Durf jij te gaan
voor deze gewaagde collectie?

Best Buy
Tafel Cubo
vanaf

€ 1099
Nu met

€ 150

SHOPTEGOED

Armstoel Brian

€ 199
incl. handgreep

Armstoel Brendon

€ 199

incl. handgreep

ARMSTOEL BRIAN in stof Secilia € 199 | ARMSTOEL BRENDON in stofcombinatie
Fantasy met Kibo € 199 | TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 1099
zoals afgebeeld 210x110cm € 1299 | UITSCHUIFBARE TAFEL 190/250x110cm € 1599
ROOMDIVIDER hoogte 190cm € 579

kies het frame van je stoel

4-poots

4-poots met
kruisverbinding

swingframe
rond

swingframe
vierkant

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

Best Buy
Dressoir Cubo
240cm
Nu met

€ 150

SHOPTEGOED

€ 1299
Nu tijdelijk

SHOPTEGOED*
tot € 400

* zie achterpagina

HOEKOPSTELLING ALBI bestaande uit: longchair
links, 2-zits zonder armen en longchair XL rechts
in stof vanaf € 3247 (afgebeeld in stof Ponti)
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten
en kleuren | SALONTAFEL 120x60cm € 479

Highboard Cubo

€ 1299

Fauteuil Cloud
vanaf

€ 799
Nu met

€ 150

SHOPTEGOED

HIGHBOARD met ledverlichting, breedte 125cm € 1299 | FAUTEUIL CLOUD in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Karese)

Best Buy

Hoekopstelling
Albi vanaf

€ 3247

Nu met

€ 400

SHOPTEGOED

Zitten

Zitcomfort is erg persoonlijk.
Daarom hebben veel van onze
zitmeubels flexibele elementen.
Een bank met verstelbare
zitdiepte, een manuele of
elektrische relaxfunctie,
verstelbare hoofdsteunen
of armleuningen.

Best Buy

Hoekopstelling
Busan vanaf

€ 2349

Nu met

€ 300

SHOPTEGOED

Bijzettafels Nora
set van 3

€ 279

BIJZETTAFELS NORA set van 3, hoogte 37/42/47cm € 279 | HOEKOPSTELLING BUSAN bestaande uit:
2,5-zits met arm links of rechts en ottomane in stof vanaf € 2349 (afgebeeld in stof Rocky)
in leder vanaf € 4099 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten
cross-stiksel optioneel tegen meerprijs

Nieuw

Vraag ons gratis magazine
vol wooninspiratie aan op
hendersandhazel.be

Best Buy
Hoekopstelling
Baltimore vanaf

€ 2147

Nu met

€ 300

SHOPTEGOED

HOEKOPSTELLING BALTIMORE bestaande uit: 3-zits met arm links of rechts met hoek en kleine ottomane in stof vanaf € 2147 (afgebeeld in stof Cleo)
in leder vanaf € 3397 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten

Nu tijdelijk

SHOPTEGOED*
tot € 400

* zie achterpagina

Fauteuil Asti
met lage rug
in stof vanaf

€ 649

FAUTEUIL ASTI met lage rug in stof vanaf € 649 (afgebeeld in stof Nubucco) | in leder vanaf € 949
met hoge rug in stof vanaf € 699 (afgebeeld in stofcombinatie Toba met Nubucco) | in leder vanaf € 999
2-ZITS ZEMBL A in stof vanaf € 849 (afgebeeld in stof Secilia) | in leder vanaf € 1499 | verkrijgbaar in
diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | BIJZETTAFEL CITY metaal Ø50cm € 139 | BIJZETTAFEL CITY
marmerlook Ø65cm € 179 | BIJZETTAFEL CITY triangel 80x85cm € 249 | ROOMDIVIDER METALO € 949
FAUTEUIL REGGIO in stof Karese € 379

2-zits Zembla
vanaf

€ 849

Tafel Metaluxe
vanaf

€ 1299

Nu met

€ 150

SHOPTEGOED

TAFEL METALUXE 210x110cm € 1299 | TAFEL METALUXE
240x110cm € 1399 | STOEL OLVI in stof vanaf € 209 (afgebeeld in
stof Karese) | in leder vanaf € 349 | ARMSTOEL OLVI in stof
vanaf € 259 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 449
optioneel verkrijgbaar met wielen, handgreep en/of pocketvering

€ 150

SHOPTEGOED

SHOPTEGOED
bij aankoop van
€ 999 - € 1499

bij aankoop van
€ 2000 - € 2749

€ 225

Nu tijdelijk

SHOPTEGOED

SHOPTEGOED

*

tot € 400

€ 300

bij aankoop van
€ 1500 - € 1999

€ 400

SHOPTEGOED
bij aankoop
vanaf € 2750

* K oop je tussen 1 oktober en 3 november meubelen uit de Henders & Hazel
collectie, krijg je in ruil een shoptegoed tot wel € 400 op je volgende aankoop
bij Henders & Hazel. Check hendersandhazel.be voor de volledige voorwaarden.

De acties in deze folder zijn geldig van 01-10 t/m 03-11-2021. Niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave BE 11-2021.

Best Buy

