
2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 849,- | in leder vanaf € 1699,- (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten  
en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren poten | NU tijdelijk GRATIS HOOFDSTEUN t.w.v. € 79,-

2,5-zits Praia 
in stof vanaf

€ 849

Best Buy

Relax in  
jouw stijl

B i j z o n d e r  i n  w o n e n

Vraag ‘m aan op hendersandhazel.be

woon- en 
inspiratiegids?Gratis

Tafellamp 
Chiara

€ 79

Object 
Metal Bear, 
hoogte 49cm

€ 99

NU tijdelijk 

GRATIS 
hoofdsteun 

t.w.v. € 79

Riemst Interieurs Eycken 
Rillaar (Aarschot) Meubelen Ponsaerts
Ronse Makri Meubelen
Saint-Vith Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas Verberckmoes -  
 meubelplein De Piramiden
Soignies Meubles Belot
Wilrijk Henders & Hazel
Zaventem Interiors Zaventem
Zoersel Interieurs Rodendijk 18



meubels tot leven
Mooie materialen brengen

2,5-zits Baltimore 
vanaf

€ 899
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 4 verschillende poten
• Optioneel pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Baltimore

Uitschuifbare tafel 
Masters  

160/220x90cm 
vanaf € 1249

€ 1024

Best Buy

NU tijdelijk 
50% korting 

op het
UITSCHUIFSYSTEEM 

Best Buy

UITSCHUIFBARE TAFEL MASTERS 160/220x90cm vanaf € 1249,- € 1024,- | ook verkrijgbaar in: 140/200x90cm, 180/240x90cm en 200/260x100cm | NU tijdelijk  
50% KORTING op het UITSCHUIFSYSTEEM bij aankoop van een uitschuifbare tafel | TAFEL MASTERS verkrijgbaar in diverse kleuren, maten en uitvoeringen 
vanaf € 629,- |  ARMSTOEL CLARISSA op wielen in stof vanaf € 199,- | ARMSTOEL CLYDE in leder vanaf € 349,- (afgebeeld in stof Monta, stof Rosswel  
en Tatra leathertouch) kies je voor-  en achterkant in een andere bekleding en kleur | FAUTEUIL MARGRIT in stof vanaf € 379,- | in leder vanaf € 479,- 
(afgebeeld met rvs frame in Tatra leathertouch) | 2,5-ZITS BALTIMORE in stof vanaf € 899,- | in leder vanaf € 1499,- (afgebeeld in Cuba leder) 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | optioneel verkrijgbaar met pocketvering, meerprijs € 100,- | BERGKAST MORE € 1649,- 
DRESSOIR MORE 200cm vanaf € 1399,- € 1199,- | in verschillende afmetingen verkrijgbaar



meubels tot leven

Bijzettafel 
Minnesota 

hoogte 45cm

€ 149

Het concept Masters & More staat voor 
meubels die je zelf kunt ontwerpen. De 
meubels uit massief eikenhout, dat met 
de hand bewerkt is, zijn verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen, houttinten 
en afwerkingen. Zo passen ze perfect in 
jouw interieur.

Zo past
het perfect 
in jouw  
interieur

Masters 
&More Dressoir More 

200cm vanaf € 1399

€ 1199

Best Buy

Poef Dulce 
45x45cm

€ 129

vintage
nature

vintage 
brown

vintage 
summer grey

vintage 
clay

vintage 
white

Keuze uit 2 deuren: Keuze uit 4 tafelpoten:

massief 
hout

12x12cm

Masters massief 
hout

14x10cm

massief 
hout

9x9cm

More rvs
9x9cm



Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 3 verschillende poten
• Vaste of verstelbare rugleuning
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Roanne

Hoeksalon Roanne
vanaf

€ 1799

Best Buy

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Poten in rvs of zwart metaal
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Novara
Hoeksalon Novara

€ 1947

€ 1799

Best Buy



Hoeksalon Havanna
vanaf

€ 1849

Best BuyKeuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Vaste of verstelbare zitting (meerprijs € 50,-)
• 2 zithoogtes
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Havanna

2,5-ZITS ROANNE met longchair in stof vanaf € 1799,- | in leder vanaf € 2999,- (afgebeeld in Pegasso leder) | SALONTAFEL BOX vanaf € 399,-
BERGKAST BOX met ledverlichting vanaf € 1099,- | HOEKSALON NOVARA bestaande uit een 3-zits armleuning links, hoekelement en 2,5-zits 
armleuning rechts in stof € 1947,- € 1799,- (afgebeeld in stof Fantasy) | in leder vanaf € 3497,- | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en 
kleuren verkrijgbaar | 2,5-ZITS HAVANNA met ottomane in stof vanaf € 1849,- (afgebeeld in stof Leopard) | in leder vanaf € 3598,- | NU tijdelijk 
GRATIS VERSTELBARE ZITTING t.w.v. € 50,- bij aankoop van salon Havanna

NU tijdelijk 
GRATIS 

verstelbare zitting 
t.w.v. € 50 

Best Buy

&relaxSit back



Keramiek is weer helemaal terug en een 
optie voor alle meubels in de collectie 
Ermont/Ermondo, in zowel vulcano taupe 
als antraciet. Dit eeuwenoude materiaal 
past prima in een eigentijds interieur. In 
combinatie met wild eiken, geeft het de 
meubels een hoogwaardige uitstraling.

Ermont /Ermondo

Stoel Milva
vanaf

€ 189

Best Buy

Dressoir Ermont 
210cm vanaf

€ 1249

Best Buy

Voel je 

welkom

vintage
nature

vintage 
brown

vintage 
summer grey

vintage 
clay

vintage 
white

Bovenblad optioneel  
in keramiek, mogelijk
in 2 kleuren:

original
CERAMIC

vulcano  
antraciet

vulcano 
taupe

Keuze uit 4 tafelpoten:

massief 
hout

12x12cm*

massief 
hout

14x10cm*

massief 
hout

9x9cm

rvs
9x9cm*

*  Meerprijs: tafel € 50,- / bartafel € 80,- / 
salontafel € 30,-



2,5-zits Greymouth 
in stof vanaf

€ 999

Best Buy

Ontspan 
je maar!

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  Poot in rvs-look, rvs of zwart metaal
•  Opties elektrisch relaxsysteem,  

usb-connector of pockvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Greymouth

 Kaasplank

€ 29,99

UITSCHUIFBARE TAFEL in diverse afmetingen, vanaf € 1149,- (afgebeeld: 180/230x90cm met 
keramiek bovenblad) | STOEL MILVA in stof vanaf € 189,- (afgebeeld in stof Calabria) | STOEL 
MILAN in leder vanaf € 259,- (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 t.w.v. € 10,- 
BOEKENKAST vanaf € 849,- | DRESSOIR 210cm vanaf € 1249,- | ook verkrijgbaar in: 180cm en 
240cm | BARSTOEL MILVA in stof vanaf € 189,- | BARSTOEL MILAN in leder vanaf € 259,-
BARTAFEL ERMONDO in diverse afmetingen, vanaf € 649,- | 3-ZITS GREYMOUTH met 1 elektrische 
verstelling in stof vanaf € 1399,- | in leder vanaf € 2099,- (afgebeeld in Cuba leder met stof 
Calabria) | 2,5-ZITS VAST in stof vanaf € 999,- | in leder vanaf € 1699,- | kies uit diverse 
opstellingen, stof- en ledersoorten, standaard of design poot, diverse relaxfuncties, een USB 
aansluiting of pocketvering | NU tijdelijk GRATIS POCKETVERING t.w.v. € 100,- bij aankoop van salon 
Greymouth | SALONTAFEL met draaiend blad vanaf € 449,-

Barstoel Milva
vanaf

€ 189

Best Buywelkom Kandelaar Pineapple 
Ø 11cm

€ 14,99

NU tijdelijk 
GRATIS 

pocketvering 
t.w.v. € 100 

Best Buy



de salon die je zelf 
kunt ontwerpen

1  kies de opstelling

1 2 3 4 5 6

2  kies de armleuning

27/34cm
(dit type arm beïnvloedt 

de zitbreedte)

26cm 20cm 21cm
(tegen meerprijs)

28cm 29cm
(tegen meerprijs)

vast met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

6  kies de rugleuning

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

7  kies de relaxfunctie

(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)

Napels

*    Hoeksalon Napels bestaand uit: longchair, 2-zits zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2497,- | in leder vanaf € 3897,-  
hoofdsteun in stof vanaf € 99,- | in leder vanaf € 189,- (afgebeeld in stof Fantasy en stof Kibo). 

** Meerprijs armleuning 6 € 75,-

Hoeksalon* Napels
in stof vanaf

€ 2497**

incl. GRATIS 
pocketvering 
t.w.v. € 280

Best Buy



Napels
Zitten is iets heel 

persoonlijks. Geen mens is 
immers hetzelfde. Je weet 

zelf wat je mooi vindt en 
waar je lekker in zit.

Het moet natuurlijk ook bij 
jouw gezinssamenstelling en 

levensstijl passen.

Om aan al deze wensen en 
eisen tegemoet te komen, 

heeft Henders & Hazel 
model Napels ontwikkeld. 

In 10 stappen bepaal jij 
helemaal zelf hoe jouw salon 

eruit komt te zien.

hout
koloniaal

zwart 
poedercoat

geborsteld 
metaal

3  kies de poot

46cm
bij poothoogte 

13cm

48cm
bij poothoogte 

15cm

4  kies de zithoogte

supreme foam
(standaard)

pocketvering
(tegen meerprijs)

5  kies het zitcomfort

opbergbox
(tegen meerprijs)

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

elektrische relaxfunctie)

meer dan 300  
stof  mogelijk heden  
en kleuren

meer dan 
40 leder kleuren  
en -kwaliteiten

10  kies de bekleding

(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij poothoogte 13cm)

8  kies de loungefunctie 9  kies de extra opties 

Jij bent de 
ontwerper

NU tijdelijk 
GRATIS 

pocketvering 
bij aankoop van 

salon Napels 

Best Buy



UITSCHUIFTAFEL 200/260x100cm met stone glass bovenblad € 1299,- | ook verkrijgbaar in: 170/220x100cm | STOEL LEVI in 10 kleuren 
Catania leder € 239,- | keuze uit 4 onderstellen | DRESSOIR 210cm vanaf € 1049,- | meerprijs ledverlichting € 89,- | ook verkrijgbaar 
in: 240cm en 180cm | LOWBOARD 170cm vanaf € 649,-| meerprijs ledverlichting € 79,- | FAUTEUIL ROSKILDE in stof vanaf € 499,- 
in leder vanaf € 599,- | HIGHBOARD vanaf € 1099,- | meerprijs ledverlichting € 49,- | SALONTAFEL 79x80cm met draaibaar plateau 
vanaf € 549,- | 2,5-ZITS VALRAS met longchair in stof vanaf € 1449,- (afgebeeld in stof Miami) | inclusief een opbergbox in de 
longchair en een bedfunctie | standaard met verstelbare hoofdsteunen | NU tijdelijk GRATIS BEDFUNCTIE t.w.v. € 50,-  bij aankoop 
van een hoekopstelling Valras

Lowboard Multiplus 
170cm vanaf

€ 649

Best Buy

Stoel Levi 
in leder

€ 239

Best Buy

jouw thuis
Jouw huis,

In de wooncollectie Multiplus staat 
vrijheid centraal. Je hebt volop keuze 
om zelf je meubels samen te stellen: 
mix acaciahout met gelakte elementen, 
kies je kleuraccenten en creëer de 
sfeer die het beste bij je past.

Keuze uit 8 basiskleuren en 8 kleuren 
voor de fronten:

Multiplus

gelakt MDF

antraciet wit geel

truffel tibet 
grey

lava weathered 
grey

sierra 
brown

old java 
grey

mountain 
grey

pampas 
grey

basiskleur



Alle 
vrijheid 
voor je 

eigen stijl

Kussen Rosa 
45x45cm

€ 19,99
Vaas Joel
hoogte 20cm

€ 24,99
 

hoogte 25cm

€ 29,99

2,5-zits Valras 
met longchair
in stof vanaf

€ 1449

Best Buy

NU tijdelijk 
GRATIS 
bedfunctie
t.w.v. € 50 

Best Buy

Dankzij de opbergfunctie in de 
longchair is de Valras niet alleen een 
fraaie, maar ook een zeer praktische 
salon. Optioneel kun je kiezen voor 
een bedfunctie. Heerlijk om relaxed 
tv te kijken en handig als je gasten 

te logeren krijgt!

Tafellamp Steve 

€ 69
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B i j z o n d e r  i n  w o n e n

Jenna/JerkoClarissa/Clyde

snel leverbaar

snel leverbaar

stof

Moreno kunstleder

stof Gibson

Stoel Jenna in stof 
Volterra met bies in
Tatra leathertouch 

€ 169

€ 159

Best Buy

Malene/Malvino

stof

leder

snel leverbaar

snel leverbaar

Stoel Malvino in 
Catania leder € 279

€ 269

Best Buy

Stoel Malene 
in stof Soul € 199

€ 189

Best Buy

Armstoel Clarissa
in combinatiestof 

Gibson en Moreno 
kunstleder € 219

€ 199

Best Buy

ARMSTOEL CLARISSA op wielen in stof vanaf € 199,- | in 3 kleurcombinaties stof Gibson met Moreno kunstleder € 219,- € 199,- 
STOEL JENNA in stof Volterra met bies in Tatra leathertouch € 169,- € 159,- | STOEL MALENE in afgebeelde kleuren stof  
Soul en rvs swingframe € 199,- € 189,- | STOEL MALVINO in afgebeelde kleuren Catania leder en rvs swingframe € 279,- € 269,- 

Vraag ‘m aan op hendersandhazel.be

woon- en 
inspiratiegids?Gratis

Je vindt altijd een winkel bij jou in de buurt:
Riemst Interieurs Eycken 
Rillaar (Aarschot) Meubelen Ponsaerts
Ronse Makri Meubelen
Saint-Vith Henders & Hazel
Sint-Gillis-Waas Verberckmoes -  
 meubelplein De Piramiden
Soignies Meubles Belot
Wilrijk Henders & Hazel
Zaventem Interiors Zaventem
Zoersel Interieurs Rodendijk 18

Alsemberg Vastiau Godeau
Balen Odrada Interieur
Bastogne Meubles Mailleux
Beauraing  Meubles Thiry
Belsele (Sint-Niklaas) Deba Meubelen
Bertrix Meubles Lambermont
Brussel  Meubles Willy Vander Elst
Brussel Momentum Expo
Buggenhout Meubelen Gené
Deerlijk Meubelen Gaverzicht
Denderhoutem Meubelen Torrekens

Genk Meubelcenter Prenuptia
Gent Dok Interiors
Herentals Prima-Lux Meubelen
Jodoigne Jackson Déco
Lier Gero Wonen
Moeskroen BE-Okay
Namur Chris Oliver
Neupré Meubles Mailleux
Oedelem Stevens Meubel
Oostende Woonboulevard / de Olifant


