
JORIDISCOVERYDAYS
JORI STELT VOOR:
3 NIEUWE NAJAARSMODELLEN

Tijdens de JORI Discovery Days kan de pers kennismaken met de allerlaatste creaties van JORI. 

Frans designer CHRISTOPHE GIRAUD heeft zich toegelegd op een hedendaagse interpretatie van

één van zijn klassiekers. Het nieuwe ontwerp is de tweezitbank GLOVE PURE. 

De Belgische designstudio VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES voegt een derde sofaversie

aan de Tigra familie toe, de canapé TIGRA LANDSCAPE. 

Tenslotte verrast het Italiaans designersduo POCCI+DONDOLI alweer met een elegante set

van bijzettafels in mooi matzwart of brons gelakt, het tafeltrio STELLATO.
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TIJDLOZE SOFA GLOVE PURE
DESIGN: CHRISTOPHE GIRAUD (FR)

EEN KLASSIEKER HERDACHT

De stijlvolle sofa GLOVE dankt zijn succes aan ontwerper CHRISTOPHE GIRAUD die destijds voor JORI een ultra-

comfortabele sofa met een unieke armleggermechaniek uit zijn designerspen toverde. Vandaag krijgt deze 

JORI klassieker een nieuwe outfit. Het resultaat is het model GLOVE PURE, dat aan de actuele look and feel te-

gemoetkomt. Met een strakker ontworpen potengestel, een fijner front en een bekleding in geraffineerde nieuwe 

texturen, ziet hij er ineens veel jeugdiger en verfijnd uit.

Klassiekers heruitvinden, in de designwereld is het een populaire sport die spitsmodellen opnieuw doet scoren. 

Zo denkt JORI hier ook over en in plaats van mooie klassiekers voorgoed de laan uit te sturen, kent het merk hen, 

dankzij een aantal discrete ingrepen, een nieuw leven toe.

De voorwaarde is uiteraard dat het model een op en top klassieker is, geschoeid op een voorbeeldige tijdloze 

basis, die toelaat subtiel te sleutelen zonder aan het oorspronkelijk DNA van het design te raken.

Dat is designer Giraud uitstekend gelukt. De nieuwe GLOVE PURE zitbank behoudt de ziel van het klassieke model 

met dezelfde toegankelijke look, verstelbare armleggers en hoge rug voor optimaal zitcomfort. De nieuwe impuls 

van de sofa GLOVE PURE zit hem in een aantal subtiele details, zoals het strakke filigrane kader, dat in afgeronde 

hoeken uitmondt op uiterst fijne pootjes. Verder is er ook de discrete biesafwerking rondom het silhouette van 

de sofa, die het design een aparte couture-look verleent. Ook het front van de sofa oogt lichter dankzij de fijnere 

sokkel. Tenslotte is er een extra compacte 140 cm breedte-maat aan het programma toegevoegd, ideaal voor 

steeds meer voorkomende kleinere ruimtes.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de nieuwe editie GLOVE PURE met vakmanschap vervaardigd in de 

JORI productieateliers in België en is hij verkrijgbaar in een ruim kleurgamma van kwaliteitsvolle lederen en stof-

fen bekledingen.

Beschikbare breedtes: 140/165/190/215 cm

Onderstel: uitvoering in zwart of mat brons gelakt.

Richtprijs: vanaf ± 4.409 EUR (incl. BTW) voor een sofa van 165 cm .

Met de ‘JORI configurator’ kan je de sofa GLOVE PURE op basis van de ruime optielijst naar wens samenstellen.



SOFA OP MAAT TIGRA LANDSCAPE
DESIGN: VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES (B)

VERFIJND EN UITNODIGEND COSY

De succesvolle TIGRA sofafamilie krijgt er een telg bij: het model TIGRA LANDSCAPE met heerlijk zittende losse rug-

kussens, geraffineerd potengestel en mobiele hoofdsteunen.

‘Mix and match’ is vandaag meer dan ooit aan de orde. Vergedreven personalisatie ziet JORI dan ook stilaan 

als de norm bij haar doelpubliek. Kiezen voor TIGRA is dan ook kiezen voor je hoogstpersoonlijke feel. 

Daarom liet JORI de designer van de TIGRA sofa een derde telg aan de familie toevoegen, die met zijn verfijnde 

uitstraling duidelijk het verschil maakt met zijn broertjes.

De nieuwe TIGRA LANDSCAPE versie brengt dezelfde herkenbare rijkelijk gevulde zit en contouren van zijn voor-

gangers. Hij is echter voorzien van loszittende rugkussens die een variabele zitdiepte bieden en op die manier 

zowel actief als loungy zitcomfort in één sofa mogelijk maken. Trouw aan het JORI body comfort-ideaal, is hij voor-

zien van een mobiele, uitneembare hoofdsteun, in optie verkrijgbaar.

Heerlijk comfortabel, is de TIGRA LANDSCAPE sofa verkrijgbaar met hoge of lage armleggers, die bovendien vast 

of traploos verstelbaar zijn.

Net zoals de rest van de TIGRA familie, laat het TIGRA LANDSCAPE programma een uitgebreide combinatie van 

elementen toe: sofa’s, eindelementen, chaise longues, aanbouwpoefs, tafels. Om tegemoet te komen aan zowel 

compacte als ruime interieurs, worden 2 zitkussen-breedtes aangeboden.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de TIGRA LANDSCAPE sofa met vakmanschap vervaardigd in de JORI 

productieateliers in België en is hij verkrijgbaar in een ruim kleurgamma van kwaliteitsvolle lederen en stoffen 

bekledingen. Keuze tussen 2 poten, beschikbaar in verschillende afwerkingen.

Richtprijs: vanaf ± 3.886 EUR (incl. BTW) in stof voor een sofa 190 cm.

Met de ‘JORI configurator’ kan je de TIGRA LANDSCAPE sofa op basis van de ruime optielijst naar wens samen-

stellen.

JORI n.v., Hoogweg 52, B-8940 Wervik (Belgium) • tel. +32 (0) 56 31 35 01 • e-mail: jori@jori.com • website: www.jori.com

PRESS
RELEASE



JORI n.v., Hoogweg 52, B-8940 Wervik (Belgium) • tel. +32 (0) 56 31 35 01 • e-mail: jori@jori.com • website: www.jori.com

PRESS
RELEASE

STIJLVOLLE BIJZETTAFEL STELLATO
DESIGN: POCCI+DONDOLI (IT)

ELEGANT EN SIERLIJK BIJZETTAFEL TRIO

Het zit het Italiaans designerduo POCCI+DONDOLI in de genen. Bijzonder talentvol tekenden ze voor JORI het trio 

van bijzettafels STELLATO, mooi voor het oog én handig licht.

Uitgevoerd in matzwart of brons gelakt en met een artistiek elegant onderstel brengt het bijzettafel trio STELLATO 

een speelse eyecatcher in het interieur. Een gedroomd rustpunt voor een glas, een boek of een tablet. De drie 

hoogtes laten een handig gebruik in elke zitpositie toe of creëren een spannend lijnenspel. De eenvoudig uit-

neembare inlay in zwart glas of leder is bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk ontworpen. 

 

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt het trio STELLATO met vakmanschap vervaardigd in de JORI produc-

tieateliers in België en is hij verkrijgbaar in matzwart of brons gelakt met inlay in zwart glas of leder.  

Richtprijs: ± 649 EUR (incl. BTW) voor een tafel schaal 40.

Afmetingen: tafel schaal 40, hoogte 45 / tafel schaal 50, hoogte 55 / tafel schaal 70, hoogte 35
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OVER JORI
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 JORI-DNA vertaalt zich in vernieuwend tijdloos design, ultiem flexibel zitcomfort op maat en een 

gewaarborgde productkwaliteit dankzij het 100% Belgisch vakmanschap en de hoogwaardige 

materiaalkeuze. Hierdoor heeft het bedrijf zich een unieke plaats weten te veroveren op de internationale 

meubelmarkt.

PERSBERICHT & HD-BEELD
Te downloaden via www.jori.com/presskit

PERSCONTACT
Voor bijkomende informatie over JORI kan u terecht bij:

Catherine Léonard: +32 496 40 16 46  press@jori.com

Linda Vermeesch: +32 56 31 35 01 vl@jori.com

https://www.facebook.com/jori.furniture
https://twitter.com/jorifurniture
https://www.pinterest.com/jorifurniture/
https://www.youtube.com/user/jorinv
https://www.instagram.com/jorifurniture/

