
Levante
 Sofa, Loungebank en Hoekbank

Levante

Iedere Levante wordt volledig met de 
hand gemaakt en op ambachtelijke 
wijze gecapitonneerd. Door de talloze 
mogelijke opstellingen kun je de Levante 
verkrijgen van sofa tot mega grote 
hoekbank. Heb jij je keuze gemaakt?  
Dan gaan onze stoffeerders voor je 
aan de slag en zit jij binnenkort op een 
van de aller mooiste banken. Uiteraard 
leverbaar in meer dan 200 stoffen, 
talloze opstellingen, maten en opties. 
Speciaal voor jou met de hand gemaakt 
in onze fabriek.

Persoonlijk voor jou

Jouw UrbanSofa stel je helemaal 
zelf samen. Welke opstelling, stof of 
zitcomfort je ook zoekt. Select de looks 
en onze ervaren meubelmakers gaan 
voor je aan de slag! Wil je weten hoe 
jouw bank er uit komt te zien of wil je 
gewoon wat proberen? Ga aan de slag  
in de UrbanSofa Banken Configurator.

Stijl & Bekleding

De stijl en bekleding zijn bepalend bij een 
sofa. Zo heeft een landelijke sofa een 
levendige uitstraling en is een moderne 
bank strakker. Voor een landelijke stijl 
wordt vaak een natuurlijke stof gekozen, 
moderne en stoere banken zien we  
ook vaak in leder. Een stoffen bank  
geeft een heerlijk zitcomfort en met een 
leren bankstel kies je voor sterk met 
een strakke uitstraling. Handwerk en 
vakmanschap van de eerste plank.

Sofa’s

De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

Ga naar de
configurator
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UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten - www.urbansofa.be/verkooppunten Contact: info@urbansofa.nl  +31 (0)317-421796

Fauteuil Loveseat 2 zits

2,5 zits 3 zits

Hocker Hocker Hocker Hocker

Foto ter illustratie. De prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen opstelling, stof en opties. Decoratiekussens zijn optioneel.

Foto ter illustratie. De prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen 
opstelling, stof en opties. Decoratiekussens zijn optioneel.

Je hebt al een

Sofa 
voor  1799,- 
 1295,-

 Je hebt al een

Loungebank
voor 2799,- 
  1995,-

https://www.urbansofa.nl/configurator


Lekker loungen

UrbanSofa is natuurlijk niet voor niets  
de maker van het lekkere loungen.  
Hoe mooi jouw nieuwe bank ook is, hij 
moet natuurlijk bovenal lekker zitten. 
Daarom hebben wij verschillende  
zitcomforts. Ga je voor heerlijk zacht, 
iets steviger of het ultieme comfort  
van de UrbanSofa Pock-IT seats?  
Kom langs bij één van onze 
verkooppunten en ervaar het zelf!

Lounge- en hoekbanken

Alle elementen

Levante
 Sofa, Loungebank en Hoekbank

 Voor jou gemaakt      Duurzaam geproduceerd      Europese kwaliteit      Het ultieme loungegevoel      Alle opstellingen mogelijk      Keuze uit 200 stoffen

V 
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0

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
Alle opstellingen zijn ook gespiegeld leverbaar.
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Elementen met 1 armleuning links of rechts

Elementen zonder armleuningen

Overige elementen

Alle elementen zijn ook gespiegeld leverbaar.
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Foto ter illustratie. De prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen opstelling, stof en opties. Decoratiekussens zijn optioneel.

Je hebt al een

Hoekbank 
voor 3899,- 
 2695,-

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 opstelling, meubelstof en opties. De doorgehaalde prijs geeft een indicatie van de prijs van een vergelijkbaar product elders.

• Elite collectie €   0,-
• Mix & Match collectie € 25,-
• Leder collecties € 50,-
• Trend collectie Zie stofetiket

Meerprijs per zitplaats.
Fauteuil, longchair en eiland = 1,5 zitplaats.

Stofcollecties

  Opties 
Zitdiepte:

10cm minder zitdiepte: geen meerprijs

Zitcomfort:
Comfort seat: standaard
Hard seat: geen meerprijs
Premium Pock-IT: € 36,- per zitplaats
 

Contrasterende bies:
Zitkussen: € 17,50 p.s.

Armleuning:
Bies: standaard
Contrasterende bies: € 17,50 p.s.

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

Opties hocker:
Contrasterende bies: € 17,50 p.s.
Gecapitonneerde romp: € 40,- p.s.
Gecapitonneerd kussen: € 50,- p.s.
Houten tafelblad: € 50,- p.s.

Volg UrbanSofa op:


