
Jake

Jake

Heerlijk stoer en robuust met een  
unieke zit. Een verend interieur in  
de rug geeft de Jake armfauteuil  
een fantastisch comfort. Echt een  
stoel die je geprobeerd moet hebben.  
Deze fauteuil is geheel af te stemmen  
op je eigen interieur. Nadat je hebt 
gekozen uit een van de ruim 200  
stoffen wordt de Jake fauteuil voor  
jou geproduceerd. Een topstoel nu  
voor een zeer schappelijke prijs.  
Speciaal voor jou met de hand gemaakt 
in onze fabriek.
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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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349,- 249,-

Zithoogte: 46 cm
Zitdiepte: 50 cm
Leuninghoogte: 63 cm

72 cm
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749,- 495,-

Fauteuil
Hocker

 Fauteuil en hocker

  Opties 
Zitcomfort:

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

Overig:
Contrasterend stiksel: € 15,- 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.

Stofcollecties

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.

Je hebt al een

Fauteuil 
voor 749,- 
 495,-

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.

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

Meerprijs per fauteuil.


