
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

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 € 699 
in leder vanaf € 1399  € 1299 (afgebeeld in stof Secillia) 
in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren 

verkrijgbaar | keuze uit 3 standaard poten 
designpoot en pocketvering optioneel tegen meerprijs

pocketvering optioneel

designpoot optioneel

2-zits Zembla in 
stof vanaf € 799

€ 699

Best Buy

Wooncollectie Farmland
(zie pagina 2-3)

Nieuw!

Bijzettafel Avisa 
hoogte 58cm, 
geïntegreerde 
ledverlichting

€ 149

De woon- en interieurbeurs

Brussels Expo 17 t/m 25 november
Haal jouw 2 GRATIS tickets 

bij een winkel in je buurt 

 OP=OP!

Bezoek Henders & Hazel tijdens

stand
3120



Ruimte
voor wie en wat je liefhebt

Keuze uit:
• Diverse losse elementen
• Zithoogte van 46 of 48cm
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Braga

2,5-zits Braga 
in stof vanaf

€ 1199

Dressoir Farmland
INTRODUCTIEPRIJS

240cm € 1299

€ 1149

Best Buy

Bijzettafel Giri met 
ledverlichting, 
hoogte 51cm 

€ 199



voor wie en wat je liefhebt

Farmland
Ongepolijste meubels die tegen een 
stootje kunnen. Daar draait het om bij 
de Farmland-collectie: een vormgeving 
die tegelijk vriendelijk en stoer is, 
duurzaam eikenfineer in warm railway 
brown en elk meubel heeft mooie 
metalen accenten.

NIEUW! 
in de 

collectie

2,5-ZITS BRAGA in stof vanaf € 1199 (afgebeeld in stof Lady) | in leder vanaf € 2599 | in diverse opstellingen, 
stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 499 | in leder vanaf € 699 
(afgebeeld in stof Secillia) | kies uit vele stof- en ledersoorten en kleuren en kies uit 3 houten frames | SALONTAFEL 
120x60cm € 499 | DRESSOIR 240cm INTRODUCTIEPRIJS € 1299 € 1149 |  ook leverbaar in 140cm en 210cm
BUFFETKAST INTRODUCTIEPRIJS € 1799 € 1699 | TAFELLAMP CITRA ø 40cm, geïntegreerde 
ledverlichting € 129 | TAFEL 210x100cm INTRODUCTIEPRIJS € 999 € 899 | ook verkrijgbaar in 180x100cm 
en 240x100cm | STOEL KATE in stof Old English € 209 € 179 | STOEL KIRBY in leder vanaf € 259

Buffetkast Farmland 
INTRODUCTIEPRIJS 

€ 1799 

€ 1699

Best Buy

Tafel Farmland
INTRODUCTIEPRIJS

210x100cm € 999

€ 899

Best Buy

Stoel Kate 
in stof Old english 

€ 209 

€ 179

Best Buy



In onze salons 
   zit alles 

Een vloerkleed is niet alleen 
mooi, het maakt de ruimte ook 
warmer en absorbeert geluid2-ZITS PALIO met ottomane en longchair in stof 

vanaf € 1947 € 1749 (afgebeeld in stof Miami Light Blue)

De meeste van onze 
salons en fauteuils 

zijn leverbaar  
in meer dan  

�OO stofmogelijkheden 
en kleuren.

Keuze uit  
� verschillende 
armleuningen, 

bepaal zelf welke 
je het mooiste 

vindt



Met andere kussens op de 
salon geef je je kamer een 

snelle en goedkope make-over

Bepaal zelf hoe 
jij het lekkerst 

zit, met een extra 
hoofdsteun of een 
extra comfortabele 

armleuning

Ontwerp je eigen salon
Je favoriete salon stel je helemaal zelf samen uit alle beschikbare opties. Twee-, 
 tweeënhalf-, drie- of zelfs drieënhalf-zits, longchair of ottomane, hoogwaardig 
koudschuim of pocketvering, de optimale zithoogte en zitdiepte en tal van andere 
mogelijkheden zorgen voor optimaal comfort. Laat de salon bekleden met een stof 
naar keuze en je droomsalon wordt werkelijkheid.    

2-zits Palio met 
ottomane en longchair 

in stof vanaf € 1947

€ 1749

Best Buy



HOEKOPSTELLING NOVARA bestaande uit een 2,5-zits armleuning links, hoekelement en 2-zits armleuning rechts in stof vanaf € 1997 (afgebeeld in 
stof Toba) | in leder vanaf € 3547 | in diverse opstellingen, stoffen, leder soorten en kleuren verkrijgbaar | pocketvering tegen meerprijs | SALONTAFEL 
90x80cm € 349 | BERGKAST met 2 laden binnenin 170cm € 1299 € 1149 | DRESSOIR 180cm € 999 € 899 |  ook leverbaar in 210cm en 240cm 
STOEL BRODY in stof vanaf € 159 | TAFEL 210x100cm € 999 € 899 | ook verkrijgbaar in 180x100cm en 240x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL 
190/240x100cm € 1299

Een interieur
waarin je jezelf herkent

Hoekopstelling 
Novara in stof vanaf 

€ 1997

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• Poten in rvs of zwart metaal
•  Vele stofsoorten en kleuren

Salon Novara

2 
la

de

s b
innenin

Bergkast Pedro 
170cm € 1299

€ 1149

Best Buy

Bijzettafel Miller
hoogte 61cm,  

in 2 kleuren

€ 79



Pure 
materialen 

en natuurlijke 
kleuren

Plantenhouder 
Susan, set van 2, 

hoogte 53cm  
en 63cm, ijzer 

€ 99

Pedro
Je houdt van een minimalistisch design en een 
strakke look, maar met een warme touch? Dan 
is de Pedro collectie ongetwijfeld jouw smaak! 
Want hier ligt de nadruk op “puur natuur” door 
het gebruik van het lichte hout. De zwarte 
accenten, subtiele handgrepen en slanke 
poten maken van deze collectie een moderne 
en natuurlijke parel in meubelland. Kiezen 
voor Pedro is kiezen voor eenvoud en juist dat 
maakt van deze collectie alwéér een voltreffer!

Dressoir Pedro 
vanaf € 999

€ 899

Best Buy

Tafel Pedro
210x100cm € 999

€ 899

Best Buy

Stoel Brody
in stof vanaf 

€ 159



HOEKSALON DAX, bestaande uit een 2-zits zonder armen, longchair en grote ottomane in stof vanaf € 2797 (afgebeeld in 
stof Kibo) | in leder vanaf € 5197 | dit salon kun je helemaal naar eigen smaak samenstellen kies uit diverse opstellingen,  
4 armleuningen, 2 poten, stof of leder, diverse opbergmogelijkheden, USB aansluiting en diverse elektrische verstellingen
* NU tijdelijk GRATIS 2 opbergboxen in zowel de longchair als ottomane t.w.v. € 200 bij aankoop van een hoekopstelling Dax.

Hoekopstelling 
Dax vanaf

€ 2797

Jouw
eigen stijl
en
comfort

arm 1 
28/36cm

arm 2 
19cm

arm 3 
26cm

arm 4 
28cm

koloniaal

zilverkleurig

1 
bedfunctie 

€ 200

2
lade € 100

4 
1x electrische 
relaxfunctie 

€ 350

5
2x electrische 
relaxfunctie 

€ 700

6
USB-aansluiting € 120

(enkel in combinatie met 
electrische relaxfunctie)

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

en meer dan 40 lederkleuren 
en -kwaliteiten

kies je elementen kies je pootkleur kies je bekleding 

kies je poef Sit-onkies je opties

kies je armleuning

3
opbergvak 

€ 100

NU tijdelijk 
GRATIS 

2 opbergboxen* 
t.w.v. € 200 bij aankoop 
van hoekopstelling Dax

Best Buy

80x60cm 
vanaf € 299

40x50cm 
vanaf € 249

60x120cm 
vanaf € 349

90x60cm 
vanaf € 299



2,5-ZITS PRAIA met longchair in stof vanaf € 1598 | in leder vanaf € 2898 
(afgebeeld in Cuba leder) | NU tijdelijk GRATIS HOOFDSTEUN bij aankoop van 
salon Praia 

3-ZITS GREYMOUTH met 1 elektrische relaxfunctie in stof vanaf € 1499 | in leder 
vanaf € 2199 (afgebeeld in Cuba leder met stof Calabria) | POEF in stof vanaf € 399
in leder vanaf € 629 | kies uit diverse opstellingen, stof- en ledersoorten, standaard of 
designpoot, diverse relaxfuncties, een USB-aansluiting of pocketvering | NU tijdelijk 
GRATIS USB-AANSLUITING bij aankoop van salon Greymouth met elektrische relaxfunctie

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 3 verschillende poten
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Praia

3-zits Greymouth 
met 1 electrische 
relaxfunctie vanaf

€ 1499

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

USB-connector of pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Greymouth

NU tijdelijk 
GRATIS 
hoofdsteun 

bij aankoop van 
salon Praia 

Best Buy

NU tijdelijk 
GRATIS 

USB-aansluiting 
bij aankoop van salon 

Greymouth met 
elektrische relaxfunctie

Best Buy



Stoer design
warme uitstraling

2-zits Zembla
in stof vanaf € 799

€ 699

Best Buy

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  3 standaardpoten
• Optioneel designpoot (meerprijs € 100)
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Salon Zembla

Lowboard Prato
170cm

€ 699

Poef Eline, 
polyester en hout, 

hoogte 43cm 
verkrijgbaar 
in 3 kleuren

€ 89

Highboard 
120cm breed 

€ 1299

€ 1149

Best Buy



Prato
Wie zich wil onderdompelen in een smaakvol en industrieel 
interieur, zal op slag verliefd zijn op de Prato collectie. Stuk voor 
stuk biedt deze collectie meubels die zich kenmerken door een 
strak lijnenspel en een stoer design. De poten en greeploze 
deuren maken van Prato een opvallend moderne collectie 
en het fraaie acaciahout zorgt dan weer voor een warme 
uitstraling. Wedden dat je meteen overstag gaat?

Fauteuil Carola 
met hoge rugleuning 
in stof vanaf

€ 699

Combineer 
een strak  

design met 
warme  
kleuren

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 € 699 (afgebeeld in stof Secillia) | in leder 
vanaf € 1399 € 1299 | SALONTAFEL, set van 2 € 349 | LOWBOARD met ledverlichting 
170cm € 699 | ook verkrijgbaar in: 140cm |  HIGHBOARD 120cm breed € 1299 € 1149 
BERGKAST met ledverlichting 100cm breed € 1199 € 1049 | FAUTEUIL CAROLA met hoge 
rugleuning in stof vanaf € 699 (afgebeeld in Corsica Microleder) | in leder vanaf € 949 
met lage rugleuning in stof vanaf € 649 | in leder vanaf € 899 | keuze uit rvs kleur of zwart 
metalen onderstel | POEF in stof vanaf € 329 | in leder vanaf € 429 | HOOFDSTEUN in stof 
vanaf € 99 | in leder vanaf € 169 | DRESSOIR 240cm € 1199 € 1049 | ook verkrijgbaar in: 
180cm en 210cm

Bergkast Prato
100cm breed 

€ 1199

€ 1049

Best Buy

Dressoir Prato
240cm € 1199

€ 1049

Best Buy



snel leverbaar

Stoel Elza 
vanaf € 159

€ 139

Best Buy

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 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

Gratis 236 pagina’s woon inspiratie!  
Vraag ‘m aan op hendersandhazel.be

Metalox
•  kies uit 3 verschillende 

onderstellen

•  kies optioneel een 
tafelblad met een 
natuurlijke boomvorm 
 Meerprijs € 50

V-poot 
metaal

V-poot metaal 
met houtinleg

X-poot 
metaal

TAFEL met metalen V-poot en houten inleg 170x100cm € 849 
200x100cm € 949 | 230x100cm € 1049  250x100cm € 1149 
UITSCHUIFBARE TAFEL 190/240x100cm € 1399 | 160/210x100cm € 1299 
keuze uit 3 verschillende onderstellen en optioneel tafelblad met natuurlijke 
boomvorm, meerprijs € 50 | STOEL ELZA met zwarte poten € 159 € 139 
verkrijgbaar in 5 kleuren, optioneel met houten frame, meerprijs € 10 
RONDE TAFEL ø130cm € 949 € 849 | STOEL JASON, verkrijgbaar in 
3 kleur combinaties stof Kibo met stof Fantasy € 149 
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De woon- en interieurbeurs

Brussels Expo 17 t/m 25 november
Haal jouw 2 GRATIS tickets 

bij een winkel in je buurt 

 OP=OP!

Bezoek Henders & Hazel tijdens

stand
3120

Ronde tafel 
Metalox 

ø130cm € 949

€ 849

Best Buy


