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Hockers

Metalen
pootje

Europese topkwaliteit

In onze fabriek draait het om kwaliteit, 
persoonlijkheid en duurzaamheid. 
Europese topkwaliteit is de norm,  
maar dan wel tegen een scherpe prijs. 
Door kostbare schakels uit het proces 
weg te laten besparen we niet alleen 
veel op onze kosten, maar werken we 
ook nog eens een stuk duurzamer.  
Zo doen wij bijvoorbeeld niet aan 
opslag en overslag, maar rijden we met 
onze eigen moderne vrachtwagens 
rechtstreeks van onze fabriek naar  
jouw verkooppunt.

Persoonlijk voor jou

Kies de maat van jouw hocker en 
maak een keuze uit meer dan 200 
meubelstoffen en verschillende soorten 
leder. Keuze gemaakt? Dan gaan wij 
voor je aan de slag!

Paris

De Paris hocker is een prachtige 
toevoeging voor jouw interieur! 
Dit flexibele, ronde meubelstuk kun 
je gebruiken voor meerdere doeleinden. 
Gebruik hem als salontafel, voetenbankje 
of als extra zitplek wanneer je veel 
gasten over de vloer hebt. De Paris
hocker is verkrijgbaar in 3 verschillende 
formaten en uiteraard leverbaar in  
maar liefst 200+ stoffen en kleuren!  
Zo stel jij de Paris helemaal naar jouw 
wens samen. Speciaal voor jou met de 
hand gemaakt in onze fabriek.

349,- 249,-

419,- 295,-
529,- 379,-

Hocker Ø50 cm Hocker Ø80 cm Hocker Ø100 cm 

Hoogte: 45 cm

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.

Je hebt al een

Hocker 
voor 349,- 
 249,-

Foto ter illustratie. De prijs is afhankelijk van de door jouw gekozen maat, stof en opties. 

Stofcollecties
• Elite collectie €   0,-
• Mix & Match collectie € 12,50
• Leder collecties € 25,-
• Trend collectie Zie stofetiket

Meerprijs per hocker.

V 
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0

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.

  Opties 
Overig: Contra. stiksel: € 10,- per zitplaats

Volg UrbanSofa op:


