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DAYDREAMER RECLINING CHAIR : ODE AAN DE NESTELAAR 

Door het ontbreken van enig recht vlak is de Daydreamer relaxzetel genereus en nestelbaar. Een moederschoot om na een 
uitdagende dag in te bekomen. Precies de comfortervaring die van JORI verwacht wordt. De compacte afmetingen, de golvende 
voet beschikbaar in verschillende lakkleuren en de combibekleding in stof en leder maken het verhaal helemaal af. 
 
Configureer uw DAYDREAMER RECLINING CHAIR op http://www.jori.com/nl/Daydreamer Reclining Chair 
 

Joachim Nees 
Joachim Nees (1967) beëindigde succesvol zijn studies van industriëel designer aan de universiteit in 
Darmstadt en ging hierna aan de slag als meubelontwerper. In zijn werk hecht hij bijzonder veel 
waarde aan de kwaliteit van vormgeving en materialen. Verdediger van het Leitmotiv, 'Form follows 
function', staat de toekomstige gebruiker centraal in zijn ontwerpen. 

 

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 en stof. 

• Keuze uit verschillende voeten. 

• Keuze uni-bekleding : volledig in zelfde lederen bekleding (niet mogelijk in Vegetalia) of zelfde stoffen bekleding. 

• Keuze combi-bekleding : buitenkant leder of stof en binnenkant verschillend leder of stof. 

• 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 

 

DAYDREAMER RECLINING CHAIR MONO-MOVE 

    

  

 7450-MO-MI 7450-MO-ME 7450-MO-MA   
 relaxzetel mono-move mini relaxzetel mono-move 

medi 
relaxzetel mono-move 

maxi 
  

 W 80 D 87/155 H 111 
SH 44 SD 50 

W 80 D 87/155 H 113 
SH 46 SD 50 

W 80 D 87/160 H 121 
SH 50 SD 50 

  

 

DAYDREAMER RECLINING CHAIR VOETEN 

     

 

4BCLB 4BCCH 5B-LB 5B-CH RB-L  
4-ster voet golvend gelakt 4-ster voet golvend 

chroom hoogglans 
5-ster voet gelakt 5-ster voet chroom 

hoogglans 
ronde voet leder  

      
 


