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STELLATO : GEDROOMD RUSTPUNT VOOR EEN GLAS OF BOEK 

Deze succestafeltjes komen met een iconische look en lichtheid en zijn van het type: you love them or you love them. De 
eenvoudig uitneembare inlay in glas of leder maakt ze bovendien onderhoudsvriendelijk. 
 
Configureer uw STELLATO op http://www.jori.com/nl/Stellato 
 

POCCI + DONDOLI : WERELDBURGERS 
Voor Pocci+Dondoli moet design een uitdrukking zijn van schoonheid, harmonie en vrijheid. Volgens 
hen mag het immers in geen geval onderworpen zijn aan strenge regels, noch kan het bestaan als een 
privilege van een sociale of culturele elite. Een van de voornaamste activiteiten van de studio is het 
onderzoek naar materialen en processen die zodanig bedacht moeten zijn om de beste resultaten te 
halen op het vlak van prijs-kwaliteitverhouding. Ze geven daarbij de voorkeur aan materialen die, via 
gesofisticeerde processen, edelheid en elegantie uitstralen, zoals aluminium, plastic en andere edele 
en antieke materialen zoals leder en pels. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Tafelprogramma in 3 versies. 

• Uitneembaar tafelblad voor makkelijk onderhoud. 

• Afwerking tafelblad in leder Vegetalia of zwart glas. 

• Onderstel : gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Maximale toegelaten belasting : 20 kg. 

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



 

  

 Model Stellato 
  

 

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 

 

    

  

 t104-T4045 t104-T5055 t104-T7035   
 tafel schaal 40 hoogte 45 tafel schaal 50 hoogte 55 tafel schaal 70 hoogte 35   

 W 40 D 40 H 45 W 50 D 50 H 55 W 70 D 70 H 35   
 


