
Joshua
 Sofa, Loungebank en Hoekbank

Joshua

De Joshua is een moderne sofa die  
past in ieder interieur. De uiterst fraai 
vormgegeven armleuningen met capiton 
en nagels geven deze sofa een luxe 
uitstraling. Daarnaast is de Joshua erg 
comfortabel, waardoor jij heerlijk kunt 
genieten na een lange dag werken. 
De Joshua is verkrijgbaar in meerdere 
formaten en leverbaar in meer dan  
200 verschillende stoffen en leder.  
Stel de Joshua helemaal naar jouw wens 
samen! 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.

Ga naar de

configurator

Decoratiekussens zijn optioneel verkrijgbaar in vele soorten, maten en meer dan 200 stoffen

                             Sofa 
   Geen 1799,- 

         Maar 1295,-

Fauteuil 
      Geen 1199,- 

         Maar 795,-

  Opties 
Zitcomfort:

Comfort seat: standaard
Hard seat: geen meerprijs
Latex vlokvulling: € 25,- per zitplaats
Premium Pock-IT: € 36,- per zitplaats

 
Armleuning:

Bies: standaard
Contrasterende bies: € 17,50 p.s.
Nails Bronce/Chrome/Black: € 45,- p.s.

Contrasterende bies:
Rugkussen Vintage: € 9,- p.s.
Rugkussen Casia/Presto: € 17,50 p.s.
Rugkussen Brooklyn: € 17,50 p.s.
Zitkussen: € 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.
Nails Bronce/Chrome/Black: € 45,- p.s.
Houten tafelblad: € 50,- p.s.

Sofa’s

105 cm 120 cm 200 cm 235 cm
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1199,- 795,- 1299,- 895,- 1799,- 1295,- 1999,- 1395,-

Fauteuil Loveseat 2,5 zits 3 zits

Zithoogte: 52 cm

Zitdiepte: 45 cm

Leuninghoogte: 78 cm
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499,- 349,-449,- 319,- 449,- 319,-349,- 249,-

Hocker Hocker Hocker Hocker

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

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

Meerprijs per zitplaats.
Fauteuil = 1,5 zitplaats.

Stofcollecties
Volg UrbanSofa op:

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


