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Paris

De Paris hocker is een prachtige 
toevoeging voor jouw interieur! 
Dit flexibele, ronde meubelstuk kun 
je gebruiken voor meerdere doeleinden. 
Gebruik hem als salontafel, voetenbankje 
of als extra zitplek wanneer je veel 
gasten over de vloer hebt. De Paris
hocker is verkrijgbaar in drie 
verschillende formaten en in maar liefst 
200+ stoffen en kleuren! Zo stel jij de 
Paris helemaal naar jouw wens samen.

UrbanSofa | 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 | 3 jaar garantie

Omdat wij volledig achter de kwaliteit 
van onze meubels staan, ontvang je van 
ons helemaal gratis 3 jaar aanvullende 
fabrieksgarantie. Wanneer je voor je 
garantie niet meer terecht kunt bij jouw 
verkooppunt, nemen wij de lopende 
garantie kosteloos voor je over.

UrbanSofa | Persoonlijk voor jou

Kies de maat van uw hocker 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.
Persoonlijk voor jou.

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

Paris: flexibel rond meubelstuk  
voor meerdere doeleinden

De Paris hocker is verkrijgbaar in 3 verschillende maten

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

Hockers

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

Meerprijs per zitplaats.

Stofcollecties

  Optie 
Contrasterend stiksel:

Contra. stiksel: € 10,- per zitplaats

Volg UrbanSofa op:

339,- 239,-

409,- 279,-
469,- 329,-

Hocker Ø50 cm Hocker Ø80 cm Hocker Ø100 cm 

Hoogte: 45 cm

Paris hocker
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt

339,-  239,-


