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Rosa

De Rosa is een fauteuil waar jij  
heerlijk in kunt loungen. De vormgeving 
met ovale zit zorgt voor een kunstwerk 
in jouw interieur! Deze luxe lounge 
fauteuil zit voortreffelijk dankzij de 
heerlijke, comfortabele zit en de extra 
zijkussens. Je kunt de Rosa fauteuil 
helemaal naar jouw wens samenstellen. 
De Rosa is namelijk verkrijgbaar in maar 
liefst 200+ stoffen en ledersoorten  
en diverse opties.

UrbanSofa | Lekker Loungen

Moe van een lange dag plof je heerlijk  
in je nieuwe UrbanSofa. Een hapje en  
een drankje, even tijd voor jezelf. 
Gewoon omdat je het verdient.  
Als uitvinders van het lekker loungen 
weten we precies wat je zoekt.

UrbanSofa | Scherp geprijsd

Duurzaamheid en aandacht voor  
mens en milieu zijn voor jou belangrijk.
Het liefst tegen een scherpe prijs.  
Zo’n 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 brengen we 
jouw nieuw bank met de nieuwste 
vrachtwagens rechtstreeks van onze 
fabriek naar jouw verkooppunt.

UrbanSofa | Persoonlijk voor jou

Personaliseer jouw fauteuil door te 
kiezen uit meer dan 200 meubelstoffen 
en ledersoorten. Daarnaast zijn er nog 
diverse opties om uit te kiezen. Keuze 
gemaakt? Dan gaan wij voor je aan de 
slag. Handwerk en vakmanschap van de 
eerste plank tot het laatste knoopje. 
Persoonlijk voor jou.

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

Rosa: een kunstwerk in  
jouw interieur

Met extra zijkussens

Stofcollecties

Fauteuil

Rosa fauteuil
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt
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Fauteuil

Zithoogte: 44 cm
Zitdiepte: 64 cm

  Opties 
Zitcomfort:

Comfort seat: standaard
Hard seat: geen meerprijs
Latex vlokvulling: € 37,50 per fauteuil
Premium Pock-IT: € 54,- per fauteuil

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 per fauteuil:
Contrasterend stiksel: € 15,- • Elite collectie €    0,-

• Mix & Match collectie € 37,50
• Nature collectie € 75,-
• Leder collecties € 75,-
• Trend collectie Zie stofetiket

Meerprijs per fauteuil.

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

Volg UrbanSofa op:


