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€ 2499,-
€ 1395,-

nu

Firenca 
loungebank 

Volledig
te personaliseren

200
stoffen

Duurzaam geproduceerd, 
scherp geprijsd.  

Jaargang 11 - Voorjaar 2020 - Alle acties geldig tot 01-07-2020

Omdat wij ieder zitmeubel helemaal zelf  
produceren staan wij volledig achter de  
kwaliteit! Daarom ontvang je naast de  
service en garantie van Ten Cate Wonen & 
Slapen ook nog eens drie jaar  
fabrieksgarantie van UrbanSofa!

3 jaar fabrieksgarantie

Al onze tafels zijn van massief 
tropisch hardhout met  
duurzaamheidskeurmerk.

Boomstamtafel 200 x 100 cm incl. onderstel

€ 995,-
€ 595,-
nu

€ 279,-
€ 149,-
nu

€ 1199,-
€ 695,-
nu

Cleveland 
eetkamerstoel Rochdale tafel 

200 x 100 cm
Toulouse No Arms 
€ 469,- nu € 259,-

Raven eetkamerstoel
€ 419,- nu € 229,-

Openingstijden:  
ma: 13:30 - 18:00 
di-do 09:30 - 18:00 
vr:  09:30 - 21:00 
za: 09:30 - 17:00 
zo:  Gesloten 

Koekoeksweg 8 
8084 GM ‘t Harde 

0525 - 651563
www.tencatewonenenslapen.nl

Ten Cate Wonen & Slapen

Aniston eetkamerstoel
€ 429,- nu € 239,-

€ 1099,-
€ 695,-
nu

Robin eettafel 
120 cm

  Gedrukt op gerecycled papier. Modelwijzigingen, prijswijzigingen, kleurafwijkingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

Volg UrbanSofa op:



Welke UrbanSofa 
past helemaal bij jou?

Helemaal naar jouw 
wensen aan te passen!

Alle banken van UrbanSofa  
zijn leverbaar in talloze  
opstellingen.

Alle Banken zijn leverbaar in diverse opstel-
lingen, 130 kleuren en stoffe

vakmanschap

vo
lle

di

g met de hand gem

aakt

Je nieuwe bankstel moet perfect bij jou en je interieur passen. Iedere 
UrbanSofa kun je daarom helemaal naar wens samenstellen, met o.a. keuze uit 
diverse opstellingen, zitcomfort, zitdieptes en meer dan 200 verschillende stoffen!

keuze uit
200 kleuren  

en stoffen

UrbanSofa staat voor duurzaam geproduceerde  
zitmeubelen voor een scherpe prijs. Door dure 
schakels uit het productieproces te halen en  
rechtstreeks van onze fabriek te leveren vermijden
we diverse hoge kosten. Hierdoor houden we de  
kosten laag en kunnen we de kwaliteit van onze  
meubels continu bewaken.

Echt vakmanschap

Levante Sofa

Giorno hoekbank

Jazz fauteuil
Overland sofa

Montreal loungebank

€ 3199,-
€ 1795,-

nu

€ 3599,-

€ 1995,-
nu

€ 3399,-
€ 1895,-

nu

€ 599,-
€ 349,-
nu

€ 1799,-
€ 995,-
nu

Live Edge salontafel 
€ 499,- nu € 295,-


