
Noowa Oak
Tafelserie

Eetkamerstoel:

€ 389,-
€ 219,-

De bladen uit de Noowa Oak collectie zijn gemaakt 
van europees eiken. 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 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

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.

Gemaakt van
Europees Eiken
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UrbanSofa verkooppunten:
www.urbansofa.nl 
/verkooppunten

UrbanSofa hoofdkantoor:
info@urbansofa.nl
0317-421796

In onze fabriek draait het om kwaliteit, 
persoonlijkheid en duurzaamheid. 
Europese topkwaliteit is de norm, 
maar dan wel tegen een scherpe prijs. 
Die uitdaging gaan wij graag aan. 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 voor onze zitmeuebelen niet 
aan opslag en overslag, maar rijden we 
met onze eigen moderne vrachtwagens 
rechtstreeks van onze fabriek naar jouw 
verkooppunt.

Europese Kwaliteit

Scherpste prijs

Volledig naar wens
te personaliseren

Duurzame productie

Echt vakmanschap

UrbanSofa | Europese topkwaliteit

Deze schitterende eiken tafelserie vind 
zijn oorsprong in het Indiase dorpje 
Noowa. In Rajasthan staat Fort Noowa en 
tijdens een bezoek aan dat Fort werden 
we geïnspireerd door de strakke maar 
toch stijlvolle lijnen. Door het gebruik van 
een massief eiken toplaag van 5mm heeft 
elke tafel zijn eigen unieke karakter. Het 
zwarte stalenonderstel maakt de beleving 
compleet. Een tafel uit de Noowa serie 
past in elk interieur.

Noowa Oak
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Eettafel 180
799,- 449,-

Eettafel 200
899,- 495,-

Eettafel 220
999,- 549,-

Eettafel 240
1099,- 595,-

Hoektafel
349,- 189,-

Salontafel
539,- 295,-

Sidetable
539,- 295,-
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