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GLOVE : COMPACT EN GENIAAL 

Intelligent ontwerp voor beperkte ruimtes. De Glove sofa is flexibel van karakter. De traploos inclineerbare armleggers toveren 
deze tweezit instant om tot een comfortabel ligbed. Deze handige kerel is reeds beschikbaar vanaf 165 cm. 
 
Configureer uw GLOVE op http://www.jori.com/nl/Glove 
 

CHRISTOPHE GIRAUD : EEN VOLLEERD ONTWERPER 
Als Frans architect studeerde hij af aan de beroemde "Ecole d'Architecture de Normandie". Giraud 
heeft in elk opzicht zijn tocht doorheen de architectuur met succes afgelegd. Van de bouw van 
openbare en particuliere gebouwen, over showrooms en vergaderzalen, tot zelfs verpakkingsontwerp 
en design van gebruiksvoorwerpen. Hij beschrijft de architectuur als "het zoeken naar de balans 
tussen ruimte en materiaal, tussen vorm en functie". 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Sofa met traploos verstelbare armleggers. 

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

• Keuze onderstel : brugpoot alu hoogglans, brugpoot alu zwart gelakt of beklede armlegger. Brugpoot ook in andere licht gestructureerde 

JORI standaardlakken. 

• Keuze zithoogte : 42 cm, 43,5 cm of 45 cm. 

• Hoogte arm : 62 cm. 

• 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 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 

 

 

     

      
      

      

 

     

 

 8930-SO165-CA 8930-SO190-CA 8930-SO215-CA 8930-F5275-CA  
 sofa original 165/205 

beklede armlegger 

sofa original 190/230 

beklede armlegger 

sofa original 215/255 

beklede armlegger 

poef original 52x75 

beklede armlegger 

 

 W 165/205 D 80 H 85 
SH 42 SD 50 AH 62 

W 190/230 D 80 H 85 
SH 42 SD 50 AH 62 

W 215/255 D 80 H 85 
SH 42 SD 50 AH 62 

W 75 D 52 H 42  

 


