
Bryan
Eetkamerstoel

Bryan

De Bryan is een eetkamerstoel  
met lederen bekleding. Het verticale 
stiksel en de stalen poten zorgen  
voor een stoere uitstraling.  
De Bryan is een fijne eetkamerstoel  
die in elk interieur past en gemakkelijk 
te combineren is. Deze bijzondere  
stoel wordt helemaal met de hand 
gemaakt en is te verkrijgen in zwart  
of bruin leder. 
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Bryan eetkamerstoel
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt

279,-  199,-

UrbanSofa | Topkwaliteit

Bij UrbanSofa staat kwaliteit bovenaan. 
De Bryan is gestoffeerd met duurzaam 
vintage leder. Van nature is leder een 
sterk materiaal, waardoor het goed 
tegen een stootje kan. Door de speciale 
looi- en verftechniek zal in gebruik 
craquelé ontstaan wat zorgt voor een 
prachtige, doorleefde vintage look.  
Je eetkamerstoelen zullen dus met  
de jaren alleen maar mooier worden.  
Het robuuste, stalen onderstel zorgt  
dat de stoel stevig op de grond staat  
en geeft de Bryan eetkamerstoel tevens 
een stoere uitstraling.

UrbanSofa | Echt vakmanschap

Jouw nieuwe Bryan eetkamerstoel  
wordt helemaal met de hand gemaakt 
in onze fabriek. Daardoor is elke 
stoel uniek en het resultaat van echt 
vakmanschap. Met jarenlange ervaring 
weten onze specialisten precies hoe  
ze de perfecte, lederen stoelen creëren. 
Heb jij de keuze gemaakt? Dan heb jij 
geluk, want de Bryan eetkamerstoel 
hebben wij doorgaans op voorraad 
en daardoor kan deze snel bij jou 
geleverd worden! Zo kun je na aankoop 
direct genieten van je nieuwe Bryan 
eetkamerstoelen.

Verkrijgbaar in zwart of bruin leder

• Zwart leder 
• Bruin leder 

Verkrijgbaar in

Bryan: fijne eetkamerstoel die
past in elk interieur

Eetkamerstoel

Zithoogte: 49 cm
Zitdiepte: 44 cm

Volg UrbanSofa op:

        De Bryan eetkamerstoel 
is voorzien van 

ruige ‘pure steel’ poten.

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