Andalusië

Salontafel, bijzettafel & plantentafel
Andalusië

Salontafel met onderblad

Houd jij van chique en shiny? Dan kan
de Andalusië niet ontbreken in jouw
interieur! De Andalusië tafelserie is met
zijn uitstraling een echte eyecatcher
in huis. Het blad bevat prachtige,
fijne details en is in goud of zilver te
verkrijgen. Daarnaast zijn de tafels
verkrijgbaar in een versie met of zonder
onderblad. Ideale bergruimte voor je
favoriete boek of een heerlijk strak en
opgeruimd design. De tafels zijn van
hoge kwaliteit en gemaakt van de beste
materialen.

Geen 479,Maar 319,-

Andalusië Gold

Het blad van de Andalusië heeft een
prachtig motief geïnspireerd uit de
patronen die we tegenkwamen in
de Indiase cultuur. Dit motief wordt
zorgvuldig door onze ambachtslieden in
het metalen blad geslagen. Het onderstel
van de tafels is gemaakt van zwart
metaal en geeft de Andalusië een
hedendaagse uitstraling. Het resultaat
van puur vakmanschap.

Verantwoord geproduceerd
De Andalusië wordt met de hand voor
jou gemaakt. Bij de productie van onze
tafels houden we rekening met mens en
milieu. Alle tafels zijn daarom voorzien
van een keurmerk. Hoe we toch een
scherpe prijs kunnen hanteren? Dat komt
door onze efficiënte productie en slimme
import in eigen beheer. Daardoor zijn
jouw meubels tot wel 50% goedkoper!

bladmotief

Andalusië Silver

Andalusië Gold

Salontafel ø 90 cm
Hoogte: 45 cm

Bijzettafel ø 50 cm

Plantentafel ø 40 cm

Hoogte: 45 cm

229,- 149,269,- 179,-

Hoogte: 75 cm

419,- 279,479,- 319,-

zonder onderblad

zonder onderblad

met onderblad

met onderblad

Andalusië Silver

Salontafel ø 90 cm
Hoogte: 45 cm

Bijzettafel ø 50 cm

Andalusië Gold zonder onderblad

met onderblad

259,- 169,-

Maten zijn ter indicatie en
kunnen licht afwijken.

Plantentafel ø 40 cm

Hoogte: 45 cm

229,- 149,269,- 179,-

Maten zijn ter indicatie en
kunnen licht afwijken.

Hoogte: 75 cm

419,- 279,479,- 319,-

zonder onderblad

zonder onderblad

met onderblad

met onderblad

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten

met onderblad

259,- 169,-

Contact: info@urbansofa.nl +31 (0)317-421796

V 4.0

Vakmanschap

