Merano

Sofa, Loungebank en Hoekbank

Merano

Merano

Sofa 1399,- 995,Loungebank 2399,- 1695,Hoekbank 3099,- 2195,-

Persoonlijk voor jou gemaakt

Een eigentijds top design uit onze
Industrial collectie. De Merano Sofa is
zeer comfortabel en past naadloos in
ieder interieur. De brede armleuningen en
de opstaande bies met Franse stiknaad
geven de Merano een eigentijdse en
stoere uitstraling. Door de verbeterde
zithoek heeft de Merano bank een
ongekend zitcomfort. Een echte lifestyle
bank met karakter. Leverbaar in meer
dan 200 stoffen, talloze opstellingen,
maten en opties. Speciaal voor jou met
de hand gemaakt in onze fabriek.

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
2 zits

1399,- 995,-

3 zits

202 cm

50 cm

50 cm

Vintage

349,- 249,-

Hocker

Hocker

Hocker
70 cm

Hocker

geproduceerd

80 cm

duurzaam

1699,- 1195,-

60 cm

1599,- 1095,-

Casia

232 cm

108 cm

2,5 zits

172 cm

108 cm

108 cm

122 cm

1199,- 795,-

999,- 695,-

Type rugkussens

Presto

Loveseat

107 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.

90 cm

419,- 295,-

80 cm

419,- 295,-

100 cm

469,- 329,-

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

Merano

Sofa, Loungebank en Hoekbank
UrbanSofa | 3 jaar garantie
Wij staan voor wat we maken en
geven je daarom naast de service van
je winkelier 3 jaar fabrieksgarantie.
Dat vinden we belangrijk.

Merano: een heerlijke bank met een
prachtig design voor ieder interieur
EUROPESE TOPKWALITEIT

De extra kussens zijn optioneel verkrijgbaar in vele soorten en maten

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE

KEUS UIT MEER DAN 200 MEUBELSTOFFEN & LEDER

DUURZAAM GEPRODUCEERD

SCHERP GEPRIJSD

Lounge- en hoekbanken
2,5+OTM

2499,- 1795,-

108 cm

3+H+2

3099,- 2195,-

116 cm

Opties

108 cm

319 cm
259 cm

228 cm

Zithoogte: 49 cm
Zitdiepte: 60 cm
Leuninghoogte: 60 cm

2699,- 1895,-

289 cm

108 cm

2,5+H+ISL

101 cm

327 cm
172 cm

86 cm

172 cm

172 cm

2399,- 1695,-

3+OTL

282 cm

108 cm

237 cm

108 cm

2+OTS

3399,- 2395,-

108 cm

Alle opstellingen zijn ook gespiegeld leverbaar.
Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

108 cm

Alle elementen
Elementen met 1 armleuning links of rechts

1- 576,-

181 cm

1,5- 636,-

211 cm
108 cm

108 cm

151 cm
108 cm

101 cm
108 cm

108 cm

86 cm

2- 816,-

2,5- 886,-

3- 956,-

160 cm

190 cm

Zitdiepte:
10cm minder zitdiepte: geen meerprijs
Zitcomfort:
Comfort seat: standaard
Hard seat: geen meerprijs
Latex vlokvulling: € 25,- per zitplaats
Premium Pock-IT: € 36,- per zitplaats
Contrasterend stiksel:
Contra. stiksel: € 10,- per zitplaats
Opties hocker:
Houten tafelblad: € 50,- p.s.

Elementen zonder armleuningen

-2,5- 824,-

Stofcollecties
-3- 894,-

Overige elementen

Alle elementen zijn ook gespiegeld leverbaar.

-OTS 879,-

-OTM 909,-

172 cm

-ISL 686,-

116 cm

101 cm
172 cm

Hoek 623,-

86 cm
172 cm

120 cm

108 cm

108 cm

108 cm

-OTL 939,-

• Elite collectie
€ 0,• Mix & Match collectie
€ 25,• Nature collectie
€ 50,• Leder collecties
€ 50,• Trend collectie
Zie stofetiket
Meerprijs per zitplaats.
Fauteuil, longchair en eiland = 1,5 zitplaats.

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

V 3.1

-2- 754,-

108 cm

-1,5- 572,-

108 cm

-1- 516,-

130 cm
108 cm

108 cm

80 cm

108 cm

65 cm

