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VINCI ARMCHAIR : PERFECT FIT 

Een absoluut succesmodel met klassieke belijning. Deze zetel voelt zich overal thuis en wordt geprezen voor zijn perfecte pasvorm. 
De hogere armleuningen zijn de ideale steun om in elk gezelschap comfortabel te genieten. 
 
Configureer uw VINCI ARMCHAIR op http://www.jori.com/nl/Vinci armchair 
 

CHRISTOPHE GIRAUD : EEN VOLLEERD ONTWERPER 
Als Frans architect studeerde hij af aan de beroemde "Ecole d'Architecture de Normandie". Giraud 
heeft in elk opzicht zijn tocht doorheen de architectuur met succes afgelegd. Van de bouw van 
openbare en particuliere gebouwen, over showrooms en vergaderzalen, tot zelfs verpakkingsontwerp 
en design van gebruiksvoorwerpen. Hij beschrijft de architectuur als "het zoeken naar de balans 
tussen ruimte en materiaal, tussen vorm en functie". 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Zetel leverbaar in 3 rughoogtes en poef. 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Keuze sierpoot :  beuk gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info), beuk gelakt alu of zwenkwielen vooraan / glijpootjes 

achteraan. 

• Versie standaard en hoog met opblaasbaar lendekussen. 

• Frame : massief beukenhout. 

• 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 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 

 

     

 

 3280-AC66B87 3280-AC66B98 3280-AC66B109 3280-F050060  
 zetel rughoogte 87 zetel rughoogte 98 zetel rughoogte 109 poef 50x60  

 W 66 D 78 H 87 
SH 46 SD 49 AH 67 

W 66 D 78 H 98 
SH 46 SD 49 AH 67 

W 66 D 78 H 109 
SH 46 SD 49 AH 67 

W 60 D 50 H 44  

 


