
1. hoeksalon Grenada, bestaande uit een longchair,  
2-zits zonder armen, ronde hoek en 2-zits arm rechts  
in stof vanaf € 2896,- (afgebeeld in stof Forli) • in leder  
vanaf € 4596,- • gratis hoofdsteun t.w.v. € 109,- bij aankoop  
van een hoekopstelling Grenada • Kies uit diverse elementen, 
armleuningen, poten, zitdiepte, zithoogte, zitcomfort en zeer veel 
bekledingsmogelijkheden. 2. fauteuil Northon in stof vanaf € 449,-  
• in leder vanaf € 649,- (afgebeeld in Cuba leder)
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1.  2-zits Palio met ottomane en longchair in stof vanaf € 1797,- € 1599,- (afgebeeld in stof Kibo)
2.  fauteuil Northon in stof vanaf € 449,- • in leder vanaf € 649,- (afgebeeld in Cuba leder)  

• kies uit vele stof- en ledersoorten en kies uit 3 kleuren houten frame
3. bijzettafel 60x60cm € 299,-
4. tv-dressoir met een keerbare lade 180cm € 699,- • 150cm € 649,- 
5.  set bijzettafels Roos, hoogte 50cm en 40cm € 79,- • verkrijgbaar in 8 kleuren
6.  tafellamp Gaby € 69,- • verkrijgbaar in 3 kleuren
7.  dressoir met een keerbare lade 220cm € 1199,- • 180cm € 949,- 
8.  tafel Malay in massief eiken met tafelrand in natuurlijke boomvorm 220x100cm € 949,- 

• 190x100cm € 899,- • 160x90cm € 849,-
9.  stoel Maxim in stof Calabria met accenten in Tatra leathertouch € 139,- € 129,- 

• verkrijgbaar in 6 kleurcombinaties
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Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Palio

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

1  kies de opstelling

2   kies koloniale of 
zilverkleurige poten

3   kies uit 4 verschillende 
armleuningen

4  kies de bekleding

snel leverbaar

snel leverbaar

hoeksalon 
vanaf € 1797,-

€ 1599,- 

Best Buy

tv-dressoir 
180cm

€ 699,- 

Best Buy



Modrava/Malay 
Het programma Modrava / Malay, is gemaakt 

van robuust gerookt eiken. De oppervlakten zijn 

geschraapt en gezandstraald wat het lekker stoer 

maakt. De keerbare laden en de metaalaccenten 

maken geven dit meubel een eigen karakter.
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snel leverbaar

decorated by
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snel leverbaar

dressoir 
220cm

€ 1199,- 

Best Buy

stoel Maxim 
€ 139,-

€ 129,- 

Best Buy





1x elektrisch  
relaxsysteem  

€ 300,-

2x elektrisch 
 relaxsysteem 

€ 600,-

usb-connector 
€ 120,-

pocketvering 
vanaf € 50,-

kies de opties

2 3
kies de bekleding

meer dan 300 
stofmogelijkheden en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

1
kies de elementen

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

elektrische 2,5-zits Wellington met ottomane in stof vanaf € 2249,-
(afgebeeld in stof Calabria) • in leder vanaf € 3649,- 

Best Buy
GRATIS 

USB-connector 
t.w.v. € 120,- bij aankoop 

van een elektrisch 
verstelbare Wellington



Le Port staat voor een authentieke stijl 

waarin het met de hand verouderde 
acaciahout de hoofdrol speelt. De 

meubels, die je uit verschillende kleuren 

kan kiezen, geven een vrolijke en 

persoonlijke noot aan jouw interieur. 

Le Port 1. 2-zits Perugia met grote ottomane in stof vanaf € 1648,- € 1499,- (afgebeeld in 
stof Touch) • hoofdsteun in stof vanaf € 89,- 2. salontafel vanaf € 549,- 3. fauteuil 
Avatoon in stof vanaf € 549,- • in leder vanaf € 849,- (afgebeeld in Cuba leder)  
• keuze uit rvs of zwart metalen draaipoot 4. boekenkast vanaf € 649,-  
5. tv-dressoir 140cm vanaf € 549,- • 160cm vanaf € 649,- 6. dressoir 240cm  
vanaf € 1199,- • 220cm vanaf € 1099,- • 190cm vanaf € 999,- 7. fauteuil Jarnac in 
stof vanaf € 329,- (afgebeeld in stof Touch) • in leder vanaf € 649,- 8. buffetkast 
met LED verlichting en uitschuifplateau vanaf € 1799,- 9. stoel Jenna in stof  
vanaf € 159,- • stoel Jerko in leder vanaf € 299,- (afgebeeld in stof Volterra,  
Catania leder en stof Touch) 10. ovale tafel 190x100cm vanaf € 849,-  
• 240x120cm vanaf € 1199,-
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keuze uit 5 kleuren voor de finishing in combinatie 
met Acacia hout in kleur weathered grey

Antraciet French 
White

Petrol Geel Weathered 
grey

Bordeaux

* maximaal 1 per klant

2-zits Perugia met 
grote ottomane in 
stof vanaf € 1648,-

€ 1499,- 

Best Buy

Best Buy
GRATIS 

butlertray t.w.v. € 99,-
bij aankoop vanaf € 799,- 

aan meubelen uit het 
Le Port programma
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fauteuil Jarnac 
in stof vanaf

€ 329,-

Jouw huis is de plaats waar je je goed 
wilt voelen. Zachte materialen en 

natuurlijke kleuren geven je woning rust 
en sereniteit.

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Perugia

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

1  kies de opstelling

2  kies uit 3 armleuningen
3  kies de bekleding
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Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Jenna/Jerko

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1   kies uit 13 kleuren 
stoelpoten

2   kies kleur en materiaal 
van de bies + knopen

3  kies de bekleding

STYLING TIP!

snel leverbaar

snel leverbaar

snel leverbaar
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vintageB o t a n i c a l

Met groene tinten en warme elementen van 

hout, haal je de natuur naar binnen. Verfijnde 

items, zoals de geborduurde kussens met 

handwerk details, geven je interieur een 

klassiek stoere twist. En gebruik een mooie 

plant om het geheel compleet te maken!

1. fauteuil Margrit in stof vanaf € 379,- • in leder vanaf € 479,- 
2. vaas Asmund, hoogte 28cm € 79,- • hoogte 35cm € 99,- 
3. vaas Juan, hoogte 56cm € 69,99 
4. kast Le Port met 8 wijnvakken vanaf € 579,-

Kijk op www.hendersandhazel.be  
voor de complete productinfo.

Margrit

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1   kies de vintage metalen 
of rvs frame

2   kies de accenten op de 
rug en zijkanten in een 
contrastkleur

3  kies de bekleding

1 set van 2 bijzettafels Nora 
40 en 50 cm hoog, 

metaal en hout

€ 119,-

schaal Bretagne
Ø39 cm, 100% keramiek

€ 49,99

kussen Dulce
55x55 cm, in 4 kleuren

€ 29,99

poef Dulce
45x45 cm, in 4 kleuren

€ 129,-

vloerlamp Robby 
170 cm hoog

€ 199,-
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Je vindt altijd een winkel bij jou in de buurt:

snel leverbaar
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Alsemberg Vastiau Godeau
Balen Odrada Interieur
Bastogne Meubles Mailleux
Beauraing  Meubles Thiry
Belsele (Sint-Niklaas) Deba Meubelen
Bertrix Meubles Lambermont - NIEUW
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
Hoogstraten Kempi Meubel
Jodoigne Jackson Déco
Lier Gero Wonen
Moeskroen BE-Okay
Namur Chris Oliver
Neupré Meubles Mailleux
Oedelem Stevens Meubel
Oostende Woonboulevard / de Olifant


