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WING : FIVE-IN-ONE 

Wing opent een wereld van eindeloze instellingen. Met zijn draaibare elementen transformeer je deze sofa naar de wens van elk 
moment. Pure magie. Voor een gezellige filmavond wordt hij een dubbele lounge. Om te relaxen wordt hij een eiland. Overvallen 
door slaap? Dan wordt hij een bed. Je temperament van het moment bepaalt zijn gedaante. Wing is letterlijk dè interieurbeleving 
uit de JORI-colectie. 
 
Configureer uw WING op http://www.jori.com/nl/Wing 
 

HUGO DE RUITER : DESIGN MET OOG VOOR KWALITEIT 
Design met oog voor kwaliteit. "Meubelen beschouw ik als een derde huid". Het design van Hugo de 
Ruiter (1959) staat voor zinvolle vernieuwingen die dynamiek aanreiken in vorm en gebruik. Zijn 
inspiratie haalt hij uit natuur, kunst, architectuur, technologie maar vooral uit het leven zelf. Zijn 
meubelen worden stuk voor stuk met oog voor kwaliteit gemaakt. Met meer dan 10 jaar ervaring in 
zijn eigen designstudio en 20 jaar ervaring als designer onderschrijft hij duurzame 
productiemethoden. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Hoeksofa met transformeerbare elementen. Standaard geleverd met 3 rugkussens. 

• 5 verschillende posities mogelijk : hoeksofa, lounge, dubbele lounge, eiland, bed. 

• Beschikbaar in leder of stof. 

• Uitvoering in leder met sierstikking, in stof met sierstikking of lederen bies. 

• Keuze sofa : open base (open voorzijde) of divanbase (gesloten voorzijde). 

• Keuze bekleding : verschillende bekledingen mogelijk voor zit, rug en rugkussens. 

• Andere bekleding en/of kleur van de vaste rug is mogelijk zonder meerprijs. De prijs wordt bepaald door de bekledingscategorie van de zit. 

• Keuze open base : buispoot chroom zwart of notelaar massief. Divanbase : poot chroom zwart. 

• Optie : extra rugkussen 50x70 cm. 

• Frame : massief beukenhout. 

• 2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website. 
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Indien functies aanwezig, zijn de afmetingen steeds in open toestand opgegeven. 
W=breedte van het element, D=diepte, H=hoogte, SH=zithoogte, SD=zitdiepte, AH=hoogte armlegger. 
Lichte afwijkingen zijn mogelijk. 
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TECHNISCHE MODELINFO 

 

      
 1200-S285-OBL 1200-S285-OBR 1205-S285-DBL 1205-S285-DBR 1200-C050070 
 sofa open base 4-zit 285 

hoek links leder 
sofa open base 4-zit 285 

hoek rechts leder 
sofa divanbase 4-zit 285 

hoek links 
sofa divanbase 4-zit 285 

hoek rechts 
rugkussen 50x70 

 W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

W 285 D 170 H 75 
SH 43 SD 60/135 

 

      

      
      

      
 


