
Creëer je 
eigenstijl!



1 2 3 4 5 6

in 10 stappen
helemaal jouw stĳ l!

Zitten is iets heel persoonlĳ ks. Geen mens is immers hetzelfde. Je weet zelf wat je 

mooi vindt en waar je lekker in zit. Het moet natuurlĳ k ook bĳ  jouw gezinssamenstelling 

en levensstĳ l passen. Kies je voor stof of leder? Wil je een losse bank en fauteuil, of liever 

een grote hoekopstelling?

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 bank eruit komt te 

zien. Je kunt natuurlĳ k ook onze professionele verkoopmedewerkers om advies vragen. 

Ze helpen je graag!

tiptoetsbediening opbergmogelijkheid dicht tegen de muur 

te plaatsen

combinatie van materialen

ventilatierooster en 

gasveerverstelling

metalen geleiding 
d.m.v. wieltjes

* dit type arm beinvloedt de zitbreedte 
** armleuning 4 en 6 verkrijgbaar tegen meerprijs, 34982ARM voor 1 arm, 34983ARM voor 2 armen 

* Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten. Hoogte is gemeten bij poothoogte van 13cm

art.nr. 38304/38305
1-zits arm 

rechts of links
68x89x100

art.nr. 38312
1-zits zonder armen

68x89x100

art.nr. 38317/38318
longchair

rechts of links
77/97x89x175

art.nr. 38319/38320
ottomane groot 
rechts of links
224x89x100

art.nr. 38306/38307
2-zits arm 

rechts of links
136x89x100

art.nr. 38313
2-zits zonder armen

136x89x100

art.nr. 38321/38322
ottomane klein 
rechts of links
127x89x100

art.nr. 38323
verstelbare 
hoofdsteun

60x17x17

art.nr. 38308/38309
2,5-zits arm 

rechts of links
153x89x100

art.nr. 38314
2,5-zits zonder armen

153x89x100

art.nr. 38316
hoekelement
98x89x98

art.nr. 38310/38311
3-zits arm 

rechts of links
166x89x100

art.nr. 38315
3-zits zonder armen

166x89x100

art.nr. 38300
fauteuil

68x89x100

art.nr. 38301
2-zits

136x89x100

art.nr. 38302
2,5-zits

153x89x100

art.nr. 38303
3-zits

166x89x100

hout koloniaal zwart metaal rvs-look

1 kies de opstelling*

2 kies de armleuning 3 kies de poot

27/34cm* 26cm 20cm 21cm** 28cm 29cm**

art.nr. 38340
poef

60x47/49x60

art.nr. 38341
poef

60x47/49x80

Napels



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

47cm
bij poothoogte 

13cm

Supreme Foam
(standaard)

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

38470ELE
1x elektrisch 
relaxsysteem voor 
2,  2,5- en 3-zits 
met arm links

38470ELE
1x elektrisch 
relaxsysteem voor 
2,  2,5- en 3-zits 
met arm rechts

38473ELE
1x elektrisch relaxsysteem 
voor fauteuil, 2, 2,5 en 3-zits 
met 2 armen 
(verstelling links)

49cm
bij poothoogte 

15cm

pocket comfort
(tegen meerprijs) 
(+1cm zithoogte 

extra)

pocket comfort+
(tegen meerprijs) 
(+1cm zithoogte 

extra)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

opbergbox
(tegen meerprijs) 

     38451BOX in ottomane groot
     38452BOX in longchair

USB-connector
(tegen meerprijs)*

38456USB

accu voor alle 
elektrische elementen

(tegen meerprijs)

32999BAT

(tegen meerprijs)

38453LOU lounge in 2,5 zits
(alleen mogelijk bij poothoogte 13cm)

meer dan 300 
stof  mogelijk heden 
en kleuren

meer dan
40 leder kleuren 
en -kwaliteiten

stof / stofcombinatie

stof / ledercombinatie

4 kies de zithoogte

7 kies de relaxfunctie

10 kies de bekleding

5 kies het zitcomfort

8 kies de loungefunctie 9 kies de extra opties 

6 kies de rugleuning

teken hier de opstelling (en gekozen opties)

38457POC / 41110MEM
voor 2 / 2,5 / 3 zits
38458POC / 41111MEM
voor longchair
38459POC / 41112MEM  
voor ottomane groot
38460POC / 41113MEM
voor 1 zits / 
hoekelement / poef
38461POC / 41114MEM
voor ottomane klein
(zithoogte bij pocket 
comfort +/- 1cm hoger)

38462HEA
voor hoekelement / 
2 / 2,5 / 3 zits
38463HEA
voor 1 zits / longchair / 
ottomane klein
38464HEA
voor ottomane groot

38455MAN voor 2 / 2,5 / 3 zits
38465MAN voor 1 zits

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

38474ELE
1x elektrisch 
relaxsysteem voor 
1-zits met 2 armen

*  Alleen mogelijk i.c.m. elektrische relaxfunctie. Indien er gekozen wordt voor 1 elektrisch element, dan wordt de USB-connector aan 
dezelfde zijde als de elektrische relaxfunctie geplaatst. Indien er gekozen wordt voor 2 elektrische elementen in één bank, wordt 
de USB-connector 1x toegevoegd aan de (voorstaand) linkerzijde

38472ELE
1x elektrisch relaxsysteem 
voor fauteuil, 2, 2,5 en 3-zits 
met 2 armen 
(verstelling rechts)

38471ELE
2x elektrisch relaxsysteem 
voor 2, 2,5 en 3-zits 
met 2 armen



www.hendersandhazel.nl

Precies 
de bank

die bĳ  jou past

Naam:  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Adres:  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Klantnummer:  ___________________________________________________________________________________________________________________

Datum:  __________________________________________________________________________________________________________________________

Totaalprĳ s:  _______________________________________________________________________________________________________________________

Handtekening:  __________________________________________________________________________________________________________________


