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DAYDREAMER SOFA : GROOTS IN COMFORT 

Deze losstaande sofa, bouwt verder op het Leitmotiv dat de Daydreamer relax succesvol maakte. De vrouwelijke, vloeiende en 
hedendaagse lijnen zijn duidelijke Daydreamer-eigenschappen. De licht geïnclineerde zitting en de vrij rechte rug zijn beproefde 
JORI eigenschappen. De inclineerbare armleggers zorgen voor een comfortabele powernap. Compact genoeg voor kleinere 
woningen, maar groots genoeg om elk interieur een niveautje hoger te tillen. 
 
Configureer uw DAYDREAMER SOFA op http://www.jori.com/nl/Daydreamer Sofa 
 

Joachim Nees 
Joachim Nees (1967) beëindigde succesvol zijn studies van industriëel designer aan de universiteit in 
Darmstadt en ging hierna aan de slag als meubelontwerper. In zijn werk hecht hij bijzonder veel 
waarde aan de kwaliteit van vormgeving en materialen. Verdediger van het Leitmotiv, 'Form follows 
function', staat de toekomstige gebruiker centraal in zijn ontwerpen. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Sofa met verstelbare armleggers 

• Leverbaar in leder of stof. 

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

• Frame : metalen frame 

• Keuze bekleding : uni of combi binnenzijde/buitenzijde -  leder/leder, leder/stof, stof/stof, stof/leder 

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

• Zitmeubel met afneembare hoezen (door professionele partij uit te voeren) 
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Indien functies aanwezig, zijn de afmetingen steeds in gesloten 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 

 

    

  

 2450-S135M 2450-S160M 2450-S185M   
 sofa 135 verstelbare 

armlegger 
sofa 160 verstelbare 

armlegger 
sofa 185 verstelbare 

armlegger 
  

 W 135/156 D 75 H 78 
SH 43 SD 52 AH 58 

W 160/181 D 75 H78 
SH 43 SD 52 AH 58 

W 185/206 D 75 H78 
SH 43 SD 52 AH 58 

  

 


