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MENSANA : MINIMAAL DESIGN, SUBLIEM ZITCOMFORT 

Zijn monumentale ergonomie en ultieme rugondersteuning worden bekroond met een rank en slank design. Deze doorgedreven 
en moderne vormgeving ligt aan de basis van zijn succes. Een haast meditatieve relaxzetel met de status van een JORI bestseller. 
 
Configureer uw MENSANA op http://www.jori.com/nl/Mensana 
 

JEAN-PIERRE AUDEBERT : EEN SNELLE CARRIERE IN DE FRANSE DESIGNWERELD 
Frans interieurarchitect, lid van de beroemde "Société des Artistes Décorateurs" van Parijs. De 
absolute top van Franse ontwerpers op het gebied van interieur en architectuur. Audebert volgde zijn 
opleiding aan de "Ecole Boulle". Hij verdiende zijn strepen met interieurprojecten voor financiële 
instellingen, openbare gebouwen en scholen. Op zijn palmares staan verscheidene projecten voor de 
TGV. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Relaxzetel beschikbaar in mono-move versie. 

• Relaxzetel beschikbaar in 3 maten : mini, medi en maxi. Alleen relaxzetel medi beschikbaar met zithoogte + 4 cm. 

• Leverbaar in leder of stof; bij bekleding in stof hendel altijd in leder. 

• Keuze armlegger : inox geborsteld of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Keuze uit verschillende voeten naargelang de afwerking van de armleggers. Mini alleen met ronde voet 

• Optie : Bij bekleding in stof, armleggers in leder naar keuze mogelijk 

• Optie : rug met reepjes of effen. 

• Frame : stalen mechanisme. 

• JORI garandeert een maximale belasting tot 120 kg. 

• 2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website. 

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

 

MENSANA MONO-MOVE 

      
 7260-MO-MI-F 7260-MO-MI-R 7260-MO-ME-F 7260-MO-ME-R 7260-MO-MA-F 
 relaxzetel mono-move mini 

effen 
relaxzetel mono-move mini 

reepjes 
relaxzetel mono-move 

medi effen 
relaxzetel mono-move 

medi reepjes 
relaxzetel mono-move 

maxi effen 
 W 67 D 81/155 H 111 

SH 44 SD 50 
W 67 D 81/155 H 111 

SH 44 SD 50 
W 67 D 81/155 H 113 

SH  46 SD 50 
W 67 D 81/155 H 113 

SH  46 SD 50 
W 67 D 81/165 H 125 

SH 50 SD 50 

 

     

7260-MO-MA-R      
relaxzetel mono-move 

maxi reepjes 

     

W 67 D 81/165 H 125 
SH 50 SD 50 

     

 

MENSANA VOETEN 

    

  

5BTLB 5B-TSB RB-SB 4BCLB   
5-ster voet buis gelakt 5-ster voet buis inox 

geborsteld 
ronde voet inox geborsteld 4-ster voet golvend gelakt   

      
 


