Verkrijgbaar in meerdere kleuren

GRATIS
kussenset
tw.v. € 124,95

HOEKOPSTELLING GALWAY bestaande uit: 3-zits incl. longchairelement en ottomane in
stof vanaf € 1799 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren

&

Best Buy

Hoekopstelling
Galway
in stof vanaf

€ 1799

* Zie achterpagina

*
GRATIS
Timeless decoraties

City

City is een stoer
woonprogramma
met meubels die zich
onderscheiden door een
open karakter, fijne belijning
en de grote keuze aan
tafels, kasten en dressoirs in
elk formaat. Of je nu royaal
woont of wat minder ruimte
ter beschikking hebt, de
City-collectie past altijd!
Verkrijgbaar in
2 kleurcombinaties.

railway
brown/
zwart

Best Buy
4-zits Albi
in stof vanaf

€ 1599
GRATIS

&

kussenset
tw.v. € 124,95

castle
antraciet/
champagne
gold

Stoel Brody
vanaf

€ 189
comfortabel zitten
door speciale gasveer

STOEL BRODY in stofcombinatie Kibo met Savannah € 189 | in microleder Corsica € 219 | optioneel
verkrijgbaar met armleuning tegen meerprijs | 4-ZITS ALBI in stof vanaf € 1599 (afgebeeld in stof Karese)
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren | BOEKENKAST breedte 70cm € 799
BIJZETTAFEL metaal Ø50cm € 139 | BIJZETTAFEL marmerlook Ø65cm € 179 | BIJZETTAFEL triangel
80x85cm € 249 | DRESSOIR met ledverlichting, 160cm € 1099 | 190cm € 1199

Dressoir City
190cm

€ 1199

&

GRATIS
kussenset
tw.v. € 124,95

Nieuw

Vraag ons gratis
magazine vol wooninspiratie
aan op hendersandhazel.nl

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Fauteuil Salerno
vanaf
* Zie achterpagina

GRATIS
Timeless decoraties

*

€ 799

FAUTEUIL SALERNO in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 1099
POEF SALERNO in stof vanaf € 349 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 479

Best Buy

Dressette City

€ 1149
GRATIS
kussenset
tw.v. € 124,95

Armstoel John
vanaf

€ 249

DRESSETTE met ledverlichting,
breedte 140cm € 1149 | ARMSTOEL
JOHN in stof Secilia € 249 | optioneel
verkrijgbaar met wielen tegen meerprijs

&

*
GRATIS
Timeless decoraties
Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Hoekopstelling
London in stof
vanaf

€ 3397
GRATIS

&

kussenset
en karpet
tw.v. € 473,95

* Zie achterpagina

Tokyo

Best Buy

Het industriële
woonprogramma Tokyo
onderscheidt zich door
de combinatie van warm
kikarhout, donker metaal
en gerookt glas. Dit
materiaalgebruik geeft
de stoere meubelen stuk
voor stuk een sfeervolle
uitstraling. Juist in een
minimalistische ruimte komt
deze meubellijn optimaal
tot zijn recht.

Highboard Tokyo

HOEKOPSTELLING LONDON bestaande uit: 2,5-zits zonder
armen met ottomane en longchair in stof vanaf € 3397
(afgebeeld in stof Vito) | in leder vanaf € 6097 | verkrijgbaar
in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | BOEKENKAST
breedte 70cm € 799 | SALONTAFEL 120x60cm € 599
HIGHBOARD met ledverlichting, hoogte 140cm € 1499

€ 1499
GRATIS

&

kussenset
tw.v. € 124,95

Nieuw

Vraag ons gratis
magazine vol wooninspiratie
aan op hendersandhazel.nl

Stoer en
sfeervol
zijn

in balans

Tafel Tokyo
vanaf

€ 999
GRATIS

&

kussenset
tw.v. € 124,95

standaard
uitgevoerd met
Pocket Comfort

Stoel Chris

€ 229
TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 999 | zoals afgebeeld 240x100cm € 1299 | STOEL CHRIS in
stof Secilia of stofcombinatie Secilia met Vito € 229 | DRESSOIR met ledverlichting, 210cm € 1399 | 240cm € 1499
zonder ledverlichting, 180cm € 1299

Best Buy

Dressoir Tokyo
240cm

€ 1499
GRATIS
kussenset
tw.v. € 124,95

&

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 de poten

standaard
houten poot

designpoot
matzwart metaal
(tegen meerprijs)

3 kies het zitcomfort

Supreme Foam
(standaard)

Pocket Comfort
(tegen meerprijs)
+1 cm zithoogte extra

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

4 kies de optie
zijkant doorstofferen bij elementen
met 0 of 1 arm (tegen meerprijs, bij
doorstofferen geen koppelmogelijkheid)

5 kies de bekleding

meer dan 300
stofmogelijkheden
en kleuren

HOEKOPSTELLING SEATTLE bestaande uit:
longchair XXL , 3-zits zonder armen, hoek en
3-zits met armleuning links of rechts in stof
vanaf € 3796 (afgebeeld in stof Cleo)
verkrijgbaar in diverse opstellingen,
stofsoorten en kleuren

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Best Buy

Hoekopstelling
Seattle in stof
vanaf

€ 3796

&

GRATIS
kussenset
en karpet
tw.v. € 473,95

Nieuw

* Zie achterpagina

*
GRATIS
Timeless decoraties

Vraag ons gratis
magazine vol wooninspiratie
aan op hendersandhazel.nl

Oxford

Vanwege de prominente rol van
hout in het design, scharen we
de Oxford-collectie onder de
natuurlijke woonstijl. Het vintage
wildeikenfineer wordt omlijst door
donker metaal, wat de meubels
een stoere uitstraling geeft.

Best Buy
Bartafel
Oxford

€ 1099
GRATIS

&

kussenset
tw.v. € 124,95

bar- en eetstoel
verkrijgbaar als

Stoel Milva
vanaf

€ 209

Barstoel Milva
vanaf

*
GRATIS
Timeless decoraties
Verkrijgbaar in meerdere kleuren

* Zie achterpagina

€ 209

Hoekopstelling
Baltimore in stof vanaf

€ 2147&
GRATIS
karpet
tw.v. € 349

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

BARSTOEL MILVA in stof vanaf € 209 (afgebeeld in stof Pala)
BARSTOEL MIL AN in leder vanaf € 289 | STOEL MILVA in stof
vanaf € 209 (afgebeeld in stofcombinatie Karese met Pala)
BARTAFEL 140x100cm, hoogte 92cm € 1099

Fauteuil Chiara

€ 699

standaard
uitgevoerd met
Pocket Comfort

ROOMDIVIDER hoogte 190cm € 949 | FAUTEUIL CHIARA in leder Laredo € 699 | POEF CHIARA in leder Laredo € 199

Best Buy

Dressoir Oxford
230cm

€ 1499
GRATIS

&

kussenset
tw.v. € 124,95

DRESSOIR met ledverlichting, 140cm € 1099 | 200cm € 1399 | 230cm € 1499

Zitten

Best Buy

Hoekopstelling
Bergen in stof
vanaf

€ 2697
Houd je van modern? Of is

GRATIS

&

karpet

jouw smaak meer klassiek? Bij

tw.v. € 349

Henders & Hazel vind je alle stijlen!
Welke fauteuil of bank je ook kiest,
je bepaalt helemaal zelf hoe hij er

*
GRATIS
Timeless decoraties
Verkrijgbaar in meerdere kleuren

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

Best Buy

Hoekopstelling
Greymouth
in stof vanaf

€ 2299

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

* Zie achterpagina

precies uit komt te zien.

&

GRATIS
karpet
tw.v. € 349

Precies
de fauteuil
die bij

jou past

Fauteuil Cloud
in stof vanaf

€ 799

FAUTEUIL CLOUD in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Karese)

2-zits Gent
in stof vanaf

€ 799

2-ZITS GENT in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Rocky) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten en kleuren

Timeless decoraties
1

Bij aankoop van € 999 tot € 1999:

gratis kussenset
t.w.v. € 124,95

2

Bij aankoop van € 1999 tot € 2999:

gratis karpet
t.w.v. € 349

3

Bij aankoop vanaf € 2999:

gratis karpet & kussenset
t.w.v. € 473,95

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Bij besteding van € 999 tot € 1999: gratis kussenset Timeless t.w.v. € 124,95. De set bestaat uit 5 kussens uit 1 kleurthema. Verkrijgbaar in 7 kleurmogelijkheden:
olijfgroen/koper/antraciet/grijs/oker/blauw/beige
2 
Bij besteding van € 1999 tot € 2999: gratis karpet Broadway (160x230cm) t.w.v. € 349. Verkrijgbaar in 6 kleurmogelijkheden: olijfgroen/koper/antraciet/oker/blauw/
beige. Optioneel verkrijgbaar in grotere maat tegen meerprijs.
3 
Bij besteding vanaf € 2999: gratis karpet Broadway (160x230cm) en kussenset Timeless t.w.v. € 473,95. Karpet optioneel verkrijgbaar in grotere maat tegen meerprijs.
1 

D e acties in deze folder zijn geldig van 11-11 t/m 08-12-2021. Niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave NL 11-2021.

GRATIS

