
Lombardo

Lombardo

De Lombardo is een volwaardige fauteuil 
die naadloos past in ieder interieur.  
Of je de fauteuil nu plaatst in een 
landelijke setting, moderne inrichting of 
vintage sigar room, de Lombardo creëert 
overal het juiste sfeertje. Door het 
heerlijke comfort zit je er de hele avond 
ontspannen bij. Het prachtige design 
voelt direct vertrouwd. De Lombardo is 
verkrijgbaar in maar liefst meer dan  
200 verschillende meubelstoffen! 
Speciaal voor jou met de hand gemaakt 
in onze fabriek.

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten Contact: info@urbansofa.nl  +31 (0)317-421796

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

Fauteuil en Hocker

50 cm
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m

349,- 249,-

Zithoogte: 53 cm
Zitdiepte: 60 cm
Leuninghoogte: 67 cm

96 cm

85
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m

849,- 595,-

Fauteuil
Hocker

 Fauteuil en hocker

  Opties 
Zitcomfort:

Comfort seat: standaard
Hard seat: geen meerprijs
Premium Pock-IT: € 54,- per fauteuil

Overig:
Contra. stiksel: € 15,- per fauteuil
Capiton rug: € 49,- per fauteuil
Nails Bronce/Chrome/Black: € 45,- per fauteuil

Opties hocker:
Contrasterende bies: € 10,- p.s. 
Classic Wheels: € 50,- p.s. 
Nails Bronce/Chrome/Black: € 30,- p.s.

Get the Looks!

Ga jij 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. Maak jouw UrbanSofa 
fauteuil helemaal van jou! Wist je dat je zelf je eigen meubelstof 
kan aanleveren? Zodra jouw keuzes bekend zijn gaan onze  
ervaren meubelmakers voor je aan de slag! Zij maken van jouw 
UrbanSofa het pronkstuk van je interieur.
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Iedere UrbanSofa is uniek en wordt speciaal voor jou met de hand gemaakt in onze Europese fabriek. De getoonde prijzen zijn de basisprijzen. 
De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen meubelstof en opties. De doorgehaalde prijs geeft een indicatie van de prijs van een vergelijkbaar product elders.

Foto ter illustratie. De prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen stof en opties. Decoratiekussens zijn optioneel.

Je hebt al een

Fauteuil 
voor 849,- 
 595,-

Stofcollecties
• Elite collectie €    0,-
• Mix & Match collectie € 37,50
• Leder collecties € 75,-
• Trend collectie Prijs op etiket x 1,5

Meerprijs per fauteuil.


