
Auxerre
Sofa, Loungebank en Hoekbank

Auxerre

Met trots presenteren wij ons Auxerre 
Recliner Sofa Concept! Bepaal zelf 
de looks, de opstelling en het aantal 
zitplaatsen met een luxe elektrische 
Relax-functie. Zo kan ook jij in de Relax 
tot de Max modus! Geniet van de fijne 
extra’s als de 3D Relax hoofdsteun en 
de USB telefoonlader. Bekijk de vele 
mogelijkheden en opties en creëer jouw 
unieke bank. Heerlijk loungen doe je met 
de Auxerre!

Jouw unieke Auxerre

Kies uit drie verschillende leuningen, 
drie verschillende rugkussens, twee 
verschillende zitdieptes en uit een 
van de 200 stoffen en kleuren. Heb jij 
de keuze gemaakt? Dan gaan wij voor 
je aan de slag. Jouw unieke Auxerre 
wordt helemaal met de hand gemaakt! 
Vakmanschap van de eerste plank! 

S: 102 cm - L: 120 cm - R: 130 cm S: 158 cm - L: 176 cm - R: 186 cm

S: 182 cm - L: 200 cm - R: 210 cm S: 204 cm - L: 222 cm - R: 232 cm
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1199,- 795,-
+ Recliner  1949,- 1295,-

1499,- 995,-

1649,- 1095,- 1799,- 1195,-

449,- 299,-359,- 269,- 379,- 279,-299,- 239,-
De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

S: 90 cm - L: 108 cm - R: 118 cm
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1049,- 695,-
+ Recliner  1799,- 1195,-

Breedte afhankelijk van type armleuning S/L/R
Fauteuil Loveseat 2 zits

2,5 zits 3 zits

Hocker Hocker Hocker Hocker

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

Naar keuze kunnen delen van de Auxerre uitgevoerd worden met recliner-functie

UrbanSofa | Lekker Loungen

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.

UrbanSofa | Scherp geprijsd

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.

Small (S) Large (L) Round (R)

Keuze uit 3 soorten
armleuningen

Auxerre Sofa 1499,- 995,-
Loungebank 2549,- 1695,-

Hoekbank 2999,- 2095,-

Sofa 1499,- 995,-
Loungebank 2549,- 1695,-

Hoekbank 2999,- 2095,-
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt

Breedte 11 cm     Breedte 20 cm     Breedte 25 cm


