
Heerlijk stoer en robuust met een 
unieke zit. Een verend interieur in 

de rug geeft de Parma armfauteuil 
een fantastisch comfort. Echt een stoel 
die je geprobeerd moet hebben. De 
Parma is geheel af te stemmen op je 
eigen interieur. Nadat je heb gekozen 
uit een van de ruim 130 stoffen 
wordt de Parma fauteuil voor jouw 
geproduceerd. Uiteraard doen we dat 
gewoon hier in Europa en uitsluitend 
met de beste materialen. Een topstoel 
nu voor een  heel schappelijke prijs.

UrbanSofa staat voor duurzaam 
geproduceerde zitmeubelen voor een 
eerlijke prijs. Met deze formule zijn we

al vijf jaar het snelst groeiende A-merk 
in Nederland. Door dure schakels 
uit het productieproces te halen en 
rechtstreeks van onze fabriek te leveren 
vermijden we diverse hoge kosten. 
Verder doen we het design en de 
productontwikkeling helemaal in eigen 
beheer. Hierdoor houden we de kosten 
laag en kunnen we de kwaliteit van 
onze meubels continu bewaken. We 
bezuinigen dus niet op kwaliteit. Onze 
slimme kostenbesparingen zorgen 
ervoor dat jij een eerlijke prijs betaalt 
voor je nieuwe bank.

Verantwoord ondernemen is voor 
ons belangrijk. Wij houden in het hele 
productieproces onze ecologisch 
voetprint zo laag mogelijk. Zo vindt 
de productie van onze zitmeubelen 
gewoon plaats in Europa. Wij voldoen 
daarmee aan alle strenge milieueisen 
die in Brussel worden gesteld. Maar 
wij gaan nog veel verder. Zo maakt 
onze rechtstreekse levering op- en 
overslag overbodig en hebben onze 
vrachtwagens de schoonste motoren. 
Onze grondstoffen beschikken altijd 
over de beste keurmerken, zoals 
bijvoorbeeld het PEFC-keurmerk 

van ons hardhout dat afkomstig is 
uit duurzaam beheerde bossen in 
Duitsland. Ons afval verwerken we 
vervolgens weer tot korrels waarmee 
we warmte en energie opwekken.

Elk UrbanSofa meubel wordt volledig 
met de hand gemaakt. Van de eerste 
plank tot het laatste knoopje. Ieder 
meubel is dus het resultaat van echt 
vakmanschap. Voorkom teleurstelling 
en verzeker je er van dat je een echte 
UrbanSofa hebt. Controleer daarom 
altijd de aanwezigheid van het 
UrbanSofa merklabel.

Parma

De beste prijs en ook 
nog duurzaam

Be Sure It’s Real

€ 799,-  € 449,-
Fauteuil:

Stoer en robust met een 
heerlijk comfort

Vakmanschap

Ieder UrbanSofa meubel is het 
product van echt vakmanschap. 
Van de frames en het stikken 
van de hoezen tot en met de 
stoffering, elk meubel wordt 
volledig met de hand gemaakt.
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Fauteuil en Hocker

Afmetingen

v: 1.4

- Elite collectie: geen meerprijs
- Mix & Match collectie: € 37,50 p.s.
- Nature collectie: € 75,- p.s.
- Buffalo Leder: € 75,- p.s.
- Gallardo Leder: € 75,- p.s.

Stofcollectie

- Big Hanger: € 19,95 p.s.
- Square Hanger: € 19,95 p.s.
- Lifestyle Handle: € 19,95 p.s.

- Contrasterende bies: € 10,- p.s.
- Classic Wheels: € 50,- p.s.
- Nails (bronce/chrome): € 30,- p.s.

Handvat

Opties hocker
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Alle aangegeven maten zijn ter indicatie en kunnen licht afwijken.
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Fauteuil Hocker

€ 799,- € 299,- € 449,- € 169,-

Parma Fauteuil Parma Hocker

- Comfort zitkussens: standaard
- Extra stevige zitkussens: geen meerprijs 
- Latex vlokvulling zitkussens: € 37,50 p.s.

Opties zitcomfort

- Bronce: geen meerprijs
- Chrome: geen meerprijs
                                 *Niet mogelijk zonder nails 

Nails in leuning*

Parma

- Classic Wheels: € 25 p.s.

Overige opties
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