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Creëer je eigen comfortzone 
Verwen jezelf met een relaxfauteuil, de ultieme plek om te ontspannen. 

Bij Henders & Hazel stel je je favoriete fauteuil zelf samen, met keuze uit heel veel 
verschillende soorten stof en leer en diverse opties. Onze relaxfauteuils zijn verkrijgbaar 

in drie verschillende klassen: comfort class, fi rst class en royal class.
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small

- 2cm

medium large x-large

52cm + 2cm + 2cm

- 7cm- 7cm- 7cm- 7cm

- 2cm 50cm + 2cm + 4cm

Artemis

Apollo

Personaliseer jouw 
relaxfauteuil met 
onderstaande opties

Poseidon Apollo Artemis

STANDAARD VOORZIEN VAN:

 Keuze om de voor- en achterkant in een 
ander materiaal en kleur uit te laten voeren

Manuele verstelling • - -

2-motorige elektrische verstelling - • •

Manueel verstelbare hoofdsteun • • •

Meebewegende armleuning - • •

Zwarte aluminium sterpoot • • •

Hoge of lage rug • • •

Supreme foam + siliconen • • •

OPTIES:

Zero gravity (3-motorige elektrische verstelling) - o o

Accu - o o

Zwarte aluminium designpoot o o o

Pocket Comfort o o o

Nekkussen (los) o o o

low back -7cm low back -7cm low back -7cm low back -7cm

Optimale ontspanning
Na een drukke dag wil je lekker ontspannen. 

Een Henders & Hazel relaxfauteuil biedt dan alle 

comfort dat je zoekt. Hij is gemaakt van pure, 

kwalitatief hoogwaardige materialen en zowel de 

maat als de uitvoering kun je volledig afstemmen 

op jouw persoonlijke voorkeur en smaak. Met een 

aantal fi jne extra opties maak je het jezelf nóg 

makkelijker en creëer je werkelijk een droomfauteuil. 

Verwen jezelf  
met een 
relaxfauteuil
Relaxfauteuils Poseidon, Apollo en

Artemis hebben een comfortabele

vulling van supreme foam en zijn 

voorzien van een zwarte sterpoot. Elke 

fauteuil uit deze klasse is verkrijgbaar 

in vier verschillende maten met 

een hoge of lage rug en zowel het 

materiaal als de kleur van de bekleding 

kies je zelf. Je kunt zelfs twee 

verschillende materialen kiezen voor 

op de voor- en achterkant! Daarnaast 

is relaxfauteuil Poseidon uitsluitend 

manueel verstelbaar, terwijl Apollo en 

Artemis standaard voorzien zijn van 

een 2-motorige elektrische verstelling.
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