Raven

Eetkamerfauteuil en barstoel
Raven

Eetkamerfauteuil

Fantastische bestseller uit de
UrbanSofa collectie nu wel heel
scherp geprijsd. Deze stoere, robuuste
eetkamerfauteuil vind je niet voor niets
alleen in de allerbeste restaurants.
Door het handgemaakte comfortabele
interieur is een lange avond tafelen
namelijk geen enkel probleem.
Van stoer tot vintage en van modern
tot romantisch. Deze eetkamerfauteuil
doet het voortreffelijk in elk interieur.
Speciaal voor jou met de hand gemaakt
in onze fabriek.

Geen 409,Maar 279,-

Verkrijgbaar in 4 verschillende pootkleuren

Get the Looks!

Barstoel

Ga voor landelijk, stoer of modern. Of beter nog, kies voor wat
jij zelf het mooist vindt! Maak een keuze en jouw nieuwe
UrbanSofa krijgt precies de looks die jouw interieur verdient.
Er zijn verschillende opties beschikbaar, zoals stijlvolle hangers.
Maak jouw UrbanSofa eetkamerfauteuil helemaal van jou!
Zodra jouw keuzes bekend zijn gaan onze ervaren meubelmakers
voor je aan de slag! Zij maken van jouw UrbanSofa het pronkstuk
van je interieur.

Verkrijgbaar in 5 verschillende uitvoeringen

Pootkleur:
Black: standaard
Taupe: geen meerprijs
Grey oil: geen meerprijs
Raw: geen meerprijs
Handvat Chrome/Black:
Geen handgreep: standaard
Big Hanger: € 19,95 p.s.
Square Hanger: € 19,95 p.s.
Lifestyle Handle: € 19,95 p.s.
Basic Handle: € 5,- p.s.
Overig: Contra. stiksel: € 10,- per fauteuil

Banen rug

Geen meerprijs

Eetkamerfauteuil

Barstoel laag

60 cm

60 cm

Gecapitonneerde rug
Meerprijs: € 29,- p.s.

409,- 279,-

Zithoogte: 53 cm - Zitdiepte: 45 cm

Barstoel hoog
60 cm

91 cm

59 cm

Square rug en zit

Meerprijs: € 29,- p.s.

81 cm

65 cm

Meerprijs per fauteuil.

Diamond rug

Geen meerprijs

Eetkamerfauteuil & Barstoel

Stofcollecties
• Elite collectie
€ 0,• Mix & Match collectie
€ 25,• Nature collectie
€ 50,• Leder collecties
€ 50,• Trend collectie
Zie stofetiket

Vlakke rug

Standaard

59 cm

429,- 299,-

Zithoogte: 68 cm - Zitdiepte: 45 cm

59 cm

449,- 319,-

Zithoogte: 78 cm - Zitdiepte: 45 cm

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten

Contact: info@urbansofa.nl +31 (0)317-421796

V 4.0

Opties

Geen 429,Maar 299,-

