
Monaco
Frametafel

Eettafel vanaf:

€ 799,-
€ 449,-

scherp
geprijsd

duurzaam
geproduceerd

Opties

Massief hardhoutmet stalen frame.
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UrbanSofa verkooppunten:
www.urbansofa.nl 
/verkooppunten

UrbanSofa hoofdkantoor:
info@urbansofa.nl
0317-421796

Topkwaliteit

Scherpste prijs

Duurzame productie

Echt vakmanschap

Care & Color olie 400ml.
RustiekTransparant Grey wash

De bladen uit de Monaco collectie zijn 
gemaakt van massief Acaciahout. Bij 
de productie van onze tafels houden wij 
rekening met mens en milieu. Alle tafels 
zijn daarom voorzien van een keurmerk. 
Dit houdt in dat al ons tropisch hardhout 
van duurzaam beheerde bossen afkomstig 
is. Dat duurzaam niet duurder hoeft te 
zijn bewijst UrbanSofa al jaren. Door onze 
efficiënte productie en slimme import in 
eigen beheer betaal je altijd de scherpste 
prijs. 

Scherp geprijsd en toch duurzaam

Volledig naar wens te personaliseren

Care & Color olie 400ml.
Transparant: € 22,50 p.s.
Rustiek: € 22,50 p.s.
Grey wash: € 22,50 p.s.
Black: € 22,50 p.s.

Media tray
Media tray: € 49,- p.s.
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Alle aangegeven 
maten zijn ter 
indicatie en kunnen 
licht afwijken.
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De Monaco tafelserie is mooi 
van eenvoud. Strakke lijnen 
en stoere materialen geven de 
Monaco tafelserie zijn geheel 
eigen karakter. De Monaco serie 
is een echte allemansvriend en 
past in ieder interieur. Stoer 
staal gecombineerd met massief 
hardhout maken de tafels 
oerdegelijk en geven de serie een 
robuuste uitstraling.

Monaco


