Hotsofa verandert de verwarming in een
comfortabele zitplek en creëert een ontmoetingsplaats bij het raam. De enige bank die geen ruimte
neemt, maar ruimte geeft!
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E info@hotsofa.nl

Take a seat on the heat

Twee Hotsofa’s van 240 cm

De bank die een verwarmingselement
verandert in een zitobject met allure.
Een noviteit zonder gelijke.

Take a seat on the heat

Maatwerk

Multifunctioneel

Forever warm

Hotsofa past over verwarmingselementen met een hoogte
tot 36 cm. De bank is leverbaar in drie standaardlengten
en in maatwerk tot een lengte van 5 meter. Hotsofa wordt
standaard bekleed met stoffen van Kvadrat.

Hotsofa past in een modern én een klassiek
interieur. De bank is makkelijk verplaatsbaar en
de ideale reservebank bij onverwacht bezoek.
Met een zithoogte van 45 cm is Hotsofa ook
geschikt voor bij de eettafel.

Door de keuze voor slijtvaste stoffen heeft u lang
plezier van uw Hotsofa. Als u in de verre toekomst
besluit om de bank opnieuw te laten stofferen,
geeft Hotsofa 20% korting op de kosten.
Als u onverwacht afscheid neemt van uw bank
wordt deze kosteloos opgehaald en worden
de onderdelen hergebruikt. Op deze manier
wil Hotsofa bijdragen aan een kringloop van
grondstoffen en een duurzame economie.

Inside out
Hotsofa transformeert de onbruikbare ruimte bij de
radiatoren tot zitplaatsen en vormt een verbindend
element tussen interieur en exterieur.

Modulair
Hotsofa is leverbaar in grote lengtes en in twee richtingen
schakelbaar. Zo kunnen in musea, hotels, vliegvelden,
kantoren en scholen op simpele wijze zitplaatsen worden
gerealiseerd, zonder dat dit ruimte kost!

Design klassieker
Het unieke ontwerp maakt Hotsofa al bij lancering een design klassieker. Elk exemplaar heeft
een uniek serienummer en de signatuur van de
ontwerper. Hotsofa is Dutch Design en wordt in
Nederland geproduceerd.

Warme kleuren
Het strakke design van Hotsofa voelt zacht en
rond en wordt bekleed met superieure wollen
stoffen in tientallen warme kleuren (Kvadrat).

Bijdrage kosten radiator

Twee Hotsofa’s in brugvorm

Wanneer de bestaande radiator te hoog is geeft
Hotsofa een vergoeding voor de aanschaf van
een nieuwe radiator tot een maximum bedrag
van 250 euro. Deze vergoeding geldt alleen voor
particulieren.

Prijslijst
Standaardlengten
Lengte

excl. btw

incl. btw

200 cm

1.318,-

1.595,-

240 cm

1.483,-

1.795,-

300 cm

2.062,-

2.495,-

Hoogglans gepolijste rvs poten
Stof Divina 3 (Kvadrat)
Radiator Jaga mini type 16 in zandstraalgrijs

Maatwerk

Contact

< 180 cm

op aanvraag

180 - 199

1.384,-

1.675,-

201 - 239

1.550,-

1.875,-

241 - 269

2.045,-

2.475,-

270 - 299

2.128,-

2.575,-

> 300 cm

op aanvraag

Voor de afgebeelde stof Divina 3 geldt een meerprijs van 200 euro.
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