
Decoratiekussens
 Maak jouw plaatje helemaal compleet

Decoratiekussens

Of je nu op zoek bent naar een 
vintage of een romantisch kussen, de 
gezellige uitstraling die de UrbanSofa 
decoratiekussens hebben zijn ook nog 
eens zeer functioneel. Zo kun je het 
comfort van een bank verhogen door 
kussens op de armleuning te leggen  
en verstevig je de zit met extra kussens 
tegen de rugleuning. Maak het plaatje  
helemaal compleet door verschillende 
formaten, kleuren en vormen 
decoratiekussens te combineren voor 
een levendige uitstraling. 
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UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten Contact: info@urbansofa.nl  +31 (0)317-421796

  Opties 
Decoratiekussens:

Contrasterende bies: € 9,- p.s.
Knoop (contrasterende) stof: € 5,- p.s.
Contrasterend stiksel: € 2,50 p.s.

Voorzetkussens
Artikelnummer/Maat Elite Mix & Match Leder/Nature

FP1  45 cm hoog € 39,95 € 44,95 € 49,95
FP2  35 cm hoog € 39,95 € 44,95 € 49,95
FP3  35 cm hoog € 39,95 € 44,95 € 49,95
FP4  40 cm hoog € 39,95 € 44,95 € 49,95
FP5  60 x 25 cm hoog € 24,95 € 29,95 € 34,95

FP1 t/m FP4 zijn leverbaar in de breedte maten S, M, L
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Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Vierkante kussens
Artikelnummer/Maat Elite Mix & Match Leder/Nature

DP4  45 x 45 cm € 19,95 € 24,95 € 29,95
DP5  50 x 50 cm + bies € 24,95 € 29,95 € 34,95
DP6  60 x 60 cm + bies € 34,95 € 44,95 € 54,95
DP7  70 x 70 cm + bies € 44,95 € 54,95 € 64,95
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Kussens voor de armleuning
Artikelnummer/Maat Elite Mix & Match Leder/Nature

SP1  50 x 40 cm € 29,95 € 34,95 € 39,95
SP2  70 x 35 cm € 39,95 € 44,95 € 49,95
PL    60 x 60 cm € 39,95 € 44,95 € 49,95
RP    60 x 15 cm € 34,95 € 39,95 € 44,95
AP    50 x 20 x 15 cm € 44,95 € 49,95 € 54,95
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Foto ter illustratie. De prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen maat, stof en opties. 

Iedere UrbanSofa is uniek en wordt speciaal voor jou met de hand gemaakt in onze Europese fabriek. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen meubelstof en opties. 


