hotsofa.nl

Kernwaarden

CONSUMENTEN

Inspiratie

2012 een ‘kussentje op de verwarming’.

Take a seat on the heat

Hotsofa verandert een bestaand verwarmingselement in een comfortabele zitplek. De enige bank die geen ruimte neemt, maar ruimte geeft

Social wonder

Hotsofa creëert een warme ontmoetingsplaats bij het raam. Een nieuwe zitplek, zonder dat dit ruimte kost!

Uitzicht

Hotsofa geeft een uitzicht bij het raam

Multifunctioneel

Een ideale reserve bank bij onverwacht bezoek, makkelijk verplaatsbaar en met een zithoogte van 47 cm ook geschikt bij de eettafel

Maatwerk tot 5 meter

Standaardlengten van 120, 200, 240 en 300 cm en maatwerk op de cm nauwkeurig tot een lengte van 500 cm. Past over een radiator met een hoogte tot 37 cm.

Vergoeding radiator

Is de bestaande radiator te hoog? Hotsofa geeft een vergoeding voor de aanschaf van een nieuwe. Alleen voor particulieren en tot een maximum van €250,-

Superieure materialen

Hotsofa wordt bekleed met stoffen van het merk Kvadrat. De poten zijn van hoogglans gepolijst roestvast staal

Create your own Hotsofa

Gebruik je persoonlijke inspiratie en creativiteit en maak met eigen stoffen en prints je eigen Hotsofa!

PROJECTEN
Inside out

Kantoren, hotels, scholen, musea, vliegvelden ... Hotsofa laat mensen bij het raam zitten, verlevendigd de plint van het gebouw, verbindt interieur en exterieur.

Super modulair

Hotsofa is in 2 richtingen modulair en kan onzichtbaar aan elkaar worden gekoppeld.

Maatwerk in projecten

Projectspecifieke aanpassingen zijn mogelijk, zoals vloermontage en project-eigen stoffen.

Kostenbesparend

Hotsofa geeft een afgeschreven radiator een nieuwe gebruikscyclus en draagt zo bij aan kostenbesparing en duurzaamheid

MILIEU
Forever warm

Door een uitgekiende maatvoering is het knip- en zaagverlies bij de productie minimaal. Bij herstofferen 20% korting. Bij afscheid van de bank wordt deze
kosteloos opgehaald en worden de onderdelen hergebruikt. Hotsofa kiest voor duurzame ketenpartners. Zo draagt Hotsofa bij aan een duurzame economie.

