Calore
Fauteuil

Calore

Fauteuil
Geen 849,Maar 595,-

Kies uit verschillende opties

Get the looks!
Ga 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. Kies voor
verschillende opties en maak jouw
UrbanSofa fauteuil helemaal van jou!

De Calore fauteuil is een unieke
verschijning in ons assortiment.
Standaard geleverd met massief, houten
pootjes lijkt de Calore de eigentijdse
versie van een retro, design fauteuil.
Helemaal van nu, maar met een knipoog
naar de jaren ‘60. De houten pootjes
zijn optioneel te vervangen voor een
metalen draaivoet. Daarmee oogt de
Calore fauteuil als een hedendaagse
design stoel. Keuze uit meer dan
200 stoffen. Speciaal voor jou met de
hand gemaakt in onze fabriek.

Zwartstalen

draaipoot

We gaan voor je aan de slag!

Stofcollecties

Opties

• Elite collectie
€ 0,• Mix & Match collectie
€ 37,50
• Nature collectie
€ 75,• Leder collecties
€ 75,• Trend collectie
Zie stofetiket

Handvat Chrome/Black:
Geen handgreep: standaard
Big of Square Hanger: € 19,95 p.s.
Lifestyle Handle: € 19,95 p.s.
Basic Handle: € 5,- p.s.

Meerprijs per fauteuil.

Overig:
Contra. stiksel: € 15,- per fauteuil
Draaipoot: € 95,- per fauteuil

Bekijk onze complete stofcollectie op:
www.urbansofa.nl - www.urbansofa.be

Fauteuil

Fauteuil
84 cm

849,- 595,-

Verkrijgbaar in meer dan
200+ meubelstoffen.

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 - www.urbansofa.be/verkooppunten

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

V 4.0

Zithoogte: 46 cm
Zitdiepte: 50 cm
Leuninghoogte: 79 cm

78 cm

Alle keuzes zijn gemaakt. Mooie stof
gekozen, opstelling bepaald en het
model sluit helemaal aan bij wat je
in gedachte had. De productie kan
beginnen. Maar wat gebeurt er nu
eigenlijk allemaal? Jouw persoonlijke
UrbanSofa wordt helemaal naar wens
gemaakt. Met hypermoderne machines
zoals lasersnijders en zaagcomputers
maar er gebeurt ook veel met de hand.
Het vak van meubelmaker is bij ons nog
een echt ambacht. De houtbewerkers,
het naaiatelier en de stoffeerders,
allemaal vakmensen die tot Europa’s
beste behoren. Zij maken van jouw
UrbanSofa het pronkstuk van je interieur.

