
Provence
 Sofa, Loungebank en Hoekbank

Provence

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 Provence buitenbank bijzonder 
comfortabel en bestand tegen alle 
weersomstandigheden. De Provence  
kan het hele jaar door buiten blijven 
staan. Leverbaar van fauteuil tot 
hoekbank. Speciaal voor jou met de  
hand gemaakt in onze fabriek.

Persoonlijk voor jou

Jouw UrbanSofa stel je helemaal 
zelf samen. Welke opstelling, stof of 
zitcomfort je ook zoekt. Select de looks 
en onze ervaren meubelmakers gaan 
voor je aan de slag! Wil je weten hoe 
jouw bank er uit komt te zien of wil je 
gewoon wat proberen? Ga aan de slag  
in de UrbanSofa Banken Configurator.

Sunbrella stoffen

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

Sofa’s

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

Ga naar de
configurator

Verkrijgbaar in 9 verschillende outdoor stoffen
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         Maar 2195,-
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UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten Contact: info@urbansofa.nl  +31 (0)317-421796

Zithoogte: 41 cm
Zitdiepte: 62 cm
Leuninghoogte: 65 cm

 Loungebank 
   Geen 3099,- 

         Maar 2195,-

All weather

Fauteuil 2 zits

2,5 zits 3 zits

Hocker Hocker Hocker



Outdoor

Geschikt voor elke tuin en veranda. 
De Provence is gemaakt van de beste 
materialen. Door de vochtrugelerende 
en ademende bekleding van het 
topmerk Sunbrella te combineren met 
het speciaal door ons ontwikkelde 
allweather comfortschuim is de 
Provence een bijzonder comfortabele 
loungebank die bestand is tegen alle 
weersomstandigheden. Verkrijgbaar in 9 verschillende outdoor stoffen

Provence
 Sofa, Loungebank en Hoekbank

Hoekbank 
    Geen 4699,- 

         Maar 2595,-

 Europese topkwaliteit       3 jaar fabrieksgarantie       Keus uit 9 Sunbrella outdoor stoffen       Duurzaam geproduceerd       Scherp geprijsd
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UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten Contact: info@urbansofa.nl  +31 (0)317-421796

All season

  Opties 
Decokussens: 50 x 50 cm: € 34,95 p.s.

 
Lendekussens: S - M - L: € 39,95 p.s.

 
Plaid: 130 x 180 cm: € 149,- p.s.

Outdoor Textile Protector 500ml: € 19,95

Outdoor stofcollectie

De UrbanSofa outdoorbekleding van 
het topmerk Sunbrella is ademend, 

vochtregulerend en ijzersterk. 
Verkrijgbaar in 9 eigentijdse kleuren.

Volg UrbanSofa op:
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Elementen met 1 armleuning links of rechts

Elementen zonder armleuningen

Overige elementen
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Lounge- en hoekbanken

Alle elementen

Zithoogte: 41 cm
Zitdiepte: 62 cm
Leuninghoogte: 65 cm
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Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Alle elementen zijn ook gespiegeld leverbaar.
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Alle opstellingen zijn ook gespiegeld leverbaar.

U kunt ook uw eigen buitenbank samenstellen! 


