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GRIFFON ARMCHAIR : THE ART OF RELAXATION 

Deze zetel tilt zijn soort op tot een kunstvorm. Toegankelijke en compacte eyecatcher die naar elke bezoeker lonkt. Eens erin 
genesteld is er geen ontsnappen meer aan. 
 
Configureer uw GRIFFON ARMCHAIR op http://www.jori.com/nl/Griffon armchair 
 

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 

• Zetel optioneel verkrijgbaar met poef en hoofdkussen  traanvormig afgerond. 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Keuze : bies in zelfde kleur voor uni leder bekleding ; contrasterende lederen bies in 6 standaardkleuren voor stof en leder bekleding. 

• Poot zetel : 4-ster gebogen draaivoet gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Poot poef : 4-ster gebogen vaste voet, gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Frame : massief beukenhout 

• Teflon glijders voor natuursteen, tapijt en houten vloeren. 

• Zitmeubel met afneembare hoezen (door professionele partij uit te voeren) 

• 2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website. 
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Indien functies aanwezig, zijn de afmetingen steeds in gesloten 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 

 

    

  

 4255-A 4255-F 4255-HTSR   
 zetel poef hoofdkussen traanvormig 

afgerond 
  

 W 69 D 86 H 95 
SH 42 SD 48 AH 55 

W 55 D 47 H 42 
SH 42 

   

 


