Cleveland
Eetkamerstoel

Cleveland

Cleveland eetkamerstoel
Persoonlijk voor jou gemaakt
239,-

De Cleveland eetkamerstoel is helemaal
van nu en daarmee modern maar door
de duidelijke retro-invloeden toch
ook zeker van een tijdloos design.
Een echte topper in onze collectie.
Industrieel, stoer en retro maar met een
andere stofkeuze ook modern of juist
romantisch. De stoel past in elk interieur
en staat door zijn iets gebogen rug niet
alleen bij een rechthoekige eettafel maar
ook voortreffelijk bij een ronde eettafel.

169,-

Verkrijgbaar in 2 verschillende pootkleuren

Cleveland: een echte topper
met een tijdloos design

UrbanSofa | Europese topkwaliteit

UrbanSofa | Echt vakmanschap
Jouw nieuwe zitmeubel kun je bij ons
helemaal naar wens samenstellen.
Kies de gewenste zitdiepte, rugkussens,
pootjes en decoratiekussens en
maak een keuze uit meer dan 200
meubelstoffen en verschillende soorten
leder. Jouw nieuwe bank of fauteuil
wordt vervolgens volledig met de hand
gemaakt. Van de eerste plank tot het
laatste knoopje. Elk meubel is dus uniek
en het resultaat van echt vakmanschap.
Keuze gemaakt? Dan gaan wij voor je
aan de slag. Na enkele weken is jouw
unieke meubel klaar en kun je heerlijk
genieten van je nieuwe UrbanSofa.

Stofcollecties

Opties

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

Pootkleur:
Black: standaard
Oak: geen meerprijs

Volg UrbanSofa op:

Meerprijs per stoel.
Meer informatie en voorbeelden van onze
stoffencollectie op www.urbansofa.nl

Eetkamerstoel
Eetkamerstoel
51 cm

Zithoogte: 51 cm
Zitdiepte: 44 cm

65 cm

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.

239,- 169,-

Pootkleuren:
black en oak

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
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

