
Marbella
Sofa, Loungebank en Hoekbank

Marbella

De UrbanSofa® Outdoor Collectie is 
gemaakt van de beste materialen.  
Door o.a. vochtregulerende en 
ademende outdoorbekleding van het 
topmerk Sunbrella en speciaal door ons 
ontwikkeld allweather comfortschuim 
is de Marbella buitenbank en Dining 
bijzonder comfortabel en bestand  
tegen alle weersomstandigheden.  
De Marbella kan het hele jaar door  
buiten blijven staan. 
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De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

UrbanSofa outdoor |  
Europese topkwaliteit

In onze fabriek draait het om kwaliteit, 
persoonlijkheid en duurzaamheid. 
Europese topkwaliteit is de norm,  
maar dan wel tegen een scherpe prijs. 
Die 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 rijden we  
met onze eigen moderne vrachtwagens 
rechtstreeks van onze fabriek naar  
jouw verkooppunt.

UrbanSofa outdoor |  
Sunbrella stoffen

In de UrbanSofa Outdoor stofcollectie 
bevinden zich vijf hoogwaardige 
kwaliteit buitenstoffen van het 
topmerk Sunbrella. Deze bekleding is 
vochtregulerend, ademend en 5 jaar 
lang gegarandeerd bestendig tegen 
verkleuring. Hierdoor zijn de stoffen 
uit de UrbanSofa Outdoor Collectie van 
de beste kwaliteit en bestand tegen 
alle weersinvloeden. De UrbanSofa 
Outdoor stoffen kunnen enkel worden 
gestoffeerd op de zitmeubelen uit de 
UrbanSofa Outdoor collectie.

Sofa’s
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Fauteuil
167 cm
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2 zits

2,5 zits 3 zits

Hocker Hocker Hocker

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten     Contact:  info@urbansofa.nl 0317-421796

Marbella sofa
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt

1599,-  895,-

Marbella: bestand tegen alle 
weersomstandigheden

Verkrijgbaar in 5 verschillende outdoor stoffen

Fauteuil Sunbrella stoffencollectie

All weatherAll weather

Zithoogte: 43 cm

Zitdiepte: 50 cm

Leuninghoogte: 60 cm


