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MODEL : YOGA 
DESIGN : VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES

Als gevestigde waarde in het premium segment ontwerpt en produceert het Belgische 
designmeubelbedrijf JORI (www.jori.com) sinds 1963 eigentijdse zitmeubelen, tafels 
en interieuraccessoires in samenwerking met internationale topontwerpers. Het bedrijf 
heeft zich een unieke positie weten te veroveren op de internationale meubelmarkt.

 RELAX!
AANBIEDING: Alle leder- en stofkwaliteiten tegen voordeligste prijs*.
Geldig t.e.m. 31 december 2016.

Niets of niemand kan uw relaxervaring nog verstoren. Zelfs de prijs niet. Want welke  
stof- of lederkwaliteit u ook kiest, u betaalt geen cent meer dan de voordeligste  
stofprijs of voordeligste lederprijs. Laat u inspireren door dit aanbod op alle mono-  
en multi-move relaxzetels uit het JORI-gamma.

* De voordeligste lederprijs is de prijs van het Celia-leder. De voordeligste stofprijs is de prijs van stof in categorie F1.



 RELAX!
Talloze bekledingen en kleuren. Eén prijs.

En dat geldt zowel voor een stoffen als voor een lederen afwerking. 
Gaat u voor stof? 
JORI biedt u de hoogst mogelijke slijtvastheid, onderhoudsvriendelijkheid 
én kleurechtheid. Kies uit een quasi oneindig gamma aan kleurschakeringen  
en texturen die u in uw interieur naar eigen smaak kunt combineren. 

Of liever leder? JORI biedt voor 8 verschillende lederkwaliteiten, 
met elk een eigen kleurenpalet, nervenbeeld en dikte. 
U maakt uw keuze in functie van comfort, aanvoelen, slijtvastheid en  
vlekbestendigheid, terwijl u ook hier slechts de instapprijs betaalt.

JORI kwaliteitsleders
Meer dan vijftig jaar ervaring en 
liefde voor het vak maken dat 
JORI zich terecht lederspecialist 
noemt. Leder is een soepel, sterk 
en duurzaam natuurproduct 
dat zich uitstekend leent 
voor de aankleding van onze 
designmeubelen.

JORI kwaliteitsstoffen
Elke stof die JORI in haar collectie opneemt, is vooraf uitgebreid getest om u de hoogst 
mogelijke slijtvastheid, onderhoudsvriendelijkheid én kleurechtheid te garanderen.  
De unieke toets van al onze stoffen versterkt de warme uitstraling en het comfortgevoel, 
en de intense kleuren lenen zich ook uitstekend om de meest diverse designs tot hun 
recht te laten komen. 



De JORI-configurator helpt u uw relax te bouwen!

JORI heeft als eerste in de meubeldesignwereld een configurator ontwikkeld die u kunt 
raadplegen op www.jori.com. Om ongebreideld te spelen met kleuren, 
leder- en stofkwaliteiten, afwerkingen, accessoires…en prijzen.  
Tot u zélf uw relax in 3D gebouwd hebt, die perfect aan uw wensen beantwoordt.

JORI partner

CONFIGUREER ONLINE OP WWW.JORI.COM/NL/CONFIGURATOR

CONFIGURATOR
CLICK HERE

http://www.jori.com/nl/configurator

