Jamie

Elementenbank

Jamie elementenbank

Sofa vanaf:

geprijsd

227 cm

3 zits

Volledig naar wens te personaliseren

1599,- 895,-

Hocker

Zithoogte: 45 cm.
Zitdiepte: 60 cm.
Leuninghoogte: 63
cm

279,- 199,-

Hocker

70 cm

Hocker

319,- 239,-

339,- 249,-

115 cm

85 cm
92 cm

202 cm

1- 435,1,5- 495,Elementen zonder armleuningen

-1- 345,Overige elementen

90 cm

V 1.2

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.

177 cm

415,-

112 cm

152 cm

92 cm

Hoek 495,-

806,-

92 cm

-1,5-

92 cm

UrbanSofa | Echt vakmanschap

3-

92 cm

92 cm

60 cm

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 160 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.

Hocker

389,- 269,-

Elementen met 1 armleuning links of rechts
92 cm

.

100 cm

92 cm

Echt vakmanschap

80 cm

90 cm

50 cm
60 cm

50 cm

Duurzame productie

Standaard geleverd
met bijpassende FP4
voorzetkussen

80 cm

3

jaar

geproduceerd

92 cm

e

duurzaam

scherp

ksgara
ie

Scherpste prijs

€ 895,-

nt

Europese Kwaliteit

€ 1599,-

Fabri

De Jamie elementenbank is zeer
geliefd bij projectontwikkelaars
wegens zijn veelzijdigheid. Door
de verschillende elementen te
combineren kun je spelen met de
beschikbare ruimte in de
kamer. De opstaande bies geeft
aan de Jamie een stoer en
eigentijds karakter. De Jamie
wordt standaard geleverd met
bijpassende voorzetkussens.

-3-

744,-

Alle elementen zijn ook
gespiegeld leverbaar.
De aangegeven maten zijn
ter indicatie en kunnen licht
afwijken.

-OTL 689,De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

Opties
Contrasterend stiksel:
• Contra. stiksel: € 10,- per zitplaats

Stofcollecties
• Elite
• Mix&Match
• Nature

• Buffalo Leder
€ € 50,€ 25,- • Gallardo Leder € 50,€ 50,- • Arizona Leder € 50,Meerprijs per zitplaats.

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

