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Modern
interieur
JORI

Met de ‘Black Express Series’ lanceert JORI een 
krachtig statement, dat hulde brengt aan 3 JORI 
relax iconen: BRAINBUILDER, SYMPHONY en 
YOGA. Om hun iconisch karakter te onderlijnen 
brengt JORI een speciale editie uit in exclusief 
zwart leder met elegante zwartgelakte armleg-
gers en voet. Geen krachtigere kleur om hun 
tijdloze status te vereeuwigen dan zwart. Zwart 
‘heerst’ en imponeert omwille van zijn statig, 
contrasterend en elegant aspect. Ondanks zijn 
overheersend karakter is zwart een neutrale toon 
en kan probleemloos aan een heel spectrum van 
kleuren worden toegevoegd. Een zwart zitmeubel 
is bijgevolg vlot te integreren en geeft karakter 
aan het interieur. De JORI relax behoort wellicht 
omwille van zijn gepatenteerd relaxsysteem tot 
één van de meest begeerde comfortstoelen in 
de luxe meubelsector. Om deze legendarische 
comfortkwaliteit te onderlijnen wordt elke model 
van de ‘Black Express Series’ tijdelijk geleverd 
met een gratis bijhorend lederen hoofdkussen. 
En dit zolang de voorraad strekt. Net zoals alle 
JORI-zitmeubels wordt de speciale ‘Black 
Express Series’ vakkundig samengesteld in de 
eigen productie ateliers in België en vervaardigd 
met de edelste materialen.

LABEL

Zachte materialen zorgen voor een gezellige 
sfeer in huis. Dat is de woontrend. De teddy-
achtige look voor meubelen en accessoires 
maakt de sfeer luxe, gezellig en geeft optimaal 
comfort thuis. Vanuit een basale vorm heeft 
meubelontwerper Gerard van den Berg een 
bank met een zachte look-en-feel gecreëerd. 
Want hoewel de zit en de rug zacht en � uffy 
oogt, zit daaronder steviger schuim verstopt 
zodat de zit toch stevig blijft. De bank is naast 
een  2-, 2,5- en 3-zits met bijpassende pouffe 
nu ook verkrijgbaar in een hoekopstelling. Hoe 
lekker zit en ligt dat!

GERARD VAN DEN BERG 
“Mijn technische kennis vormt een wezenlijke 
bijdrage aan mijn artistieke creativiteit. Ik 
geniet ervan om als ontwerper mooie dingen 
te bedenken en die vervolgens als vakkundig 
vormgever te concretiseren. Daarbij is het fan-
tastisch dat je creaties door veel verschillende 
mensen uit allerlei culturen worden gewaar-
deerd. Dat bevestigt je in het idee dat de 
kwaliteit van een goed ontwerp universeel is.”
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