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LAGOM : HARMONISCH EN UITNODIGEND 

De golvende beweging van de zitting en de elegante armleggers vormen de perfecte symbiose voor uitnodigend zitcomfort. Een 
zitmeubel dat sublieme materialen en exclusieve stoffen combineert tot uitgesproken visuele schoonheid. 
 
Configureer uw LAGOM op http://www.jori.com/nl/Lagom 
 

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 met poot staal gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info), poot massief notelaar of eik gebrand 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Bies bij stofbekleding : bies ofwel in dezelfde stofbekleding of contrasterende lederen bies in 8 standaardkleuren (zie algemene info). Bies bij 

lederbekleding : bies enkel in dezelfde lederbekleding 

• Vilt glijders voor houten vloeren. Teflon glijders voor natuursteen en tapijt. 

• 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 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 

 

   

   

 9950-ACP  R 9950-ACP    
 zetel zetel poot notelaar    

 W 70 D 82 H 75 
SH 43 SD 53 

W 70 D 82 H 75 
SH 43 SD 53 

   

 


