
Lauren
Sofa, Loungebank en Hoekbank

Lauren

De Lauren bank is een prachtige 
aanwinst in onze collectie. De rug 
met bogen in combinatie met de  
fraai vormgegeven armleuningen  
zorgt voor een chique uitstraling.  
De Lauren bank is een echte eyecatcher 
in huis! De bank is leverbaar in meer  
dan 200 meubelstoffen, talloze 
opstellingen, maten en opties.  
In onze eigen fabriek wordt jouw  
Lauren helemaal met de hand gemaakt. 
Met de Lauren haal jij een prachtig 
meubelstuk in huis!

UrbanSofa | Persoonlijk voor jou

Kies de opstelling, maat, zitdiepte, 
rugkussens, pootjes en decoratiekussens 
en maak een keuze uit meer dan 200 
meubelstoffen en verschillende soorten 
leder. Keuze gemaakt? Dan gaan wij 
voor je aan de slag. Handwerk en 
vakmanschap van de eerste plank tot 
het laatste knoopje. Persoonlijk voor jou. 
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1799,- 1195,- 1949,- 1295,-

469,- 319,-429,- 289,- 449,- 299,-399,- 249,-
De elementen zijn een indicatie van de afmeting en geen weergave van het model.
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Sofa’s
Fauteuil Loveseat 2 zits

2,5 zits 3 zits

Hocker Hocker Hocker Hocker

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten     Contact:  info@urbansofa.nl 0317-421796

De extra kussens zijn optioneel verkrijgbaar in vele soorten en maten

UrbanSofa | Lekker Loungen

Moe van een lange dag plof je heerlijk  
in je nieuwe UrbanSofa. Een hapje en  
een drankje, even tijd voor jezelf. 
Gewoon omdat je het verdient.  
Als uitvinders van het lekker loungen 
weten we precies wat je zoekt.

UrbanSofa | Scherp geprijsd

Duurzaamheid en aandacht voor  
mens en milieu zijn voor jou belangrijk.
Het liefst tegen een scherpe prijs.  
Zo’n 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 niet aan 
opslag en overslag, maar brengen we 
jouw nieuw bank met de nieuwste 
vrachtwagens rechtstreeks van onze 
fabriek naar jouw verkooppunt.

UrbanSofa | Stijl & Bekleding

De stijl en bekleding zijn bepalend bij een 
sofa. Zo heeft een landelijke sofa een 
levendige uitstraling en is een moderne 
bank strakker. Voor een landelijke stijl 
wordt vaak een natuurlijke stof gekozen, 
moderne en stoere banken zien we  
ook vaak in leder. Een stoffen bank  
geeft een heerlijk zitcomfort en met een 
leren bankstel kies je voor sterk met 
een strakke uitstraling.

Lauren Sofa 1649,- 1095,-
Loungebank 2699,- 1795,-

Hoekbank 3149,- 2245,-

Sofa 1649,- 1095,-
Loungebank 2699,- 1795,-

Hoekbank 3149,- 2245,-
Persoonlijk voor jou gemaaktPersoonlijk voor jou gemaakt



UrbanSofa | 3 jaar garantie

Wij staan voor wat we maken en  
geven je daarom naast de service van  
je winkelier 3 jaar fabrieksgarantie.  
Dat vinden we belangrijk.

UrbanSofa verkooppunten: www.urbansofa.nl/verkooppunten Contact:  info@urbansofa.nl 0317-421796

  Opties 
Zitdiepte:

10cm minder zitdiepte: geen meerprijs

Zitcomfort:
Comfort zitkussens: standaard
Extra stevige zitkussens: geen meerprijs
Latex vlokvulling zitkussens: € 25,- per 
zitplaats
 

Contrasterende bies:
Rugkussen Vintage: € 9,- p.s.
Zitkussen: € 17,50 p.s.

Contrasterend stiksel:
Contra. stiksel: € 10,- per zitplaats

Opties hocker:
Contrasterende bies: geen meerprijs
Gecapitonneerde romp: € 40,- p.s.
Gecapitonneerd kussen: € 50,- p.s.
Houten tafelblad: € 50,- p.s.
Nails bronce/chrome: geen meerprijs3-  991,-
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Elementen met 1 armleuning links of rechts

Elementen zonder armleuningen

Overige elementen

Alle elementen zijn ook gespiegeld leverbaar.

Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
Alle opstellingen zijn ook gespiegeld leverbaar.
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Lounge- en hoekbanken
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Alle elementen

Lauren
Sofa, Loungebank en Hoekbank

EUROPESE TOPKWALITEIT      3 JAAR FABRIEKSGARANTIE      KEUS UIT MEER DAN 200 MEUBELSTOFFEN & LEDER      DUURZAAM GEPRODUCEERD      SCHERP GEPRIJSD

Lauren: deze bank is een
echte eyecather in huis
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Zithoogte: 50 cm
Zitdiepte: 52 cm
Leuninghoogte: 75 cm

Hoek  603,-

102 cm

10
2 

cm

-ISL  721,-Hoek XL  703,-

90 cm118 cm

12
0 

cm

11
8 

cm

-OTS  944,-

102 cm

16
8 

cm

-OTM  974,-

117 cm

16
8 

cm

-OTL  1004,-

132 cm

16
8 

cm

De extra kussens zijn optioneel verkrijgbaar in vele soorten en maten

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

Meerprijs per zitplaats.
Fauteuil, longchair en eiland = 1,5 zitplaats.

Stofcollecties


