Fiore
Sofa, Loungebank en Hoekbank
Fiore

Fiore sofa
Persoonlijk voor jou gemaakt

795,-

De extra kussens zijn optioneel verkrijgbaar in vele soorten en maten.

UrbanSofa | Lekker Loungen

UrbanSofa | Persoonlijk voor jou

Moe van een lange dag plof je heerlijk
in je nieuwe UrbanSofa. Een hapje en
een drankje, even tijd voor jezelf.
Gewoon omdat je het verdient.
Als uitvinders van het lekker loungen
weten we precies wat je zoekt.

Kies de opstelling, maat, zitdiepte,
rugkussens, pootjes en decoratiekussens
en maak een keuze uit meer dan 200
meubelstoffen en verschillende soorten
leder. Keuze gemaakt? Dan gaan wij
voor je aan de slag. Handwerk en
vakmanschap van de eerste plank tot
het laatste knoopje. Persoonlijk voor jou.

UrbanSofa | Scherp geprijsd

Sofa’s

3 zits

226 cm

108 cm

196 cm

Hocker

90 cm
60 cm

50 cm
299,- 199,-

1499,- 995,-

359,- 239,-

Hocker

80 cm

379,- 249,-

100 cm
70 cm

Hocker

50 cm
Brooklyn

1199,- 795,-

1349,- 895,-

Presto

166 cm

108 cm

108 cm

2,5 zits

Hocker
Vintage

2 zits

116 cm

1049,- 695,-

899,- 595,-

Type rugkussens
Casia

Loveseat

101 cm

108 cm

Fauteuil

108 cm

Duurzaamheid en aandacht voor
mens en milieu zijn voor jou belangrijk.
Het liefst tegen een scherpe prijs.
Zo’n uitdaging gaan wij graag aan.
Door kostbare schakels uit het proces
weg te laten besparen we niet alleen
veel op onze kosten, maar werken we
ook nog eens een stuk duurzamer.
Zo doen wij bijvoorbeeld niet aan
opslag en overslag, maar brengen we
jouw nieuw bank met de nieuwste
vrachtwagens rechtstreeks van onze
fabriek naar jouw verkooppunt.

80 cm

1199,-

Een heerlijk comfortabele bank met een
landelijke en toch stoere uitstraling.
Door de sierlijke armleuningen en het
diepe capiton in de rugkussens krijgt
de Fiore een zeer rijke uitstraling.
Een prachtige bank voor een landelijk
interieur, maar ook zeer geschikt voor
een moderne inrichting. De Fiore wordt
standaard geleverd met de bijbehorende
zijkussens. Uiteraard leverbaar in meer
dan 200 stoffen, talloze opstellingen,
maten en opties. Speciaal voor jou met
de hand gemaakt in onze fabriek.

409,- 269,-

De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten

Contact: info@urbansofa.nl 0317-421796

