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VINCI RECLINING CHAIR : TIJDLOOS COMFORT 

Met zijn klassieke karakter biedt de Vinci comfortbeleving op maat. Deze multi-instelbare loungezetel met regelbaar lendenkussen 
behoort tot de favorieten uit de relaxcollectie. 
 
Configureer uw VINCI RECLINING CHAIR op http://www.jori.com/nl/Vinci reclining chair 
 

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 

• Relaxzetel beschikbaar in multi-move versie. 

• Relaxzetel beschikbaar in 3 maten : mini, medi en maxi. 

• Leverbaar in leder of stof. Manuele versie met bekleding in stof hendel altijd in leder. 

• Pneumatisch lendenkussen altijd inbegrepen. 

• Keuze tussen vaste sierpoten vooraan alu geborsteld, alu gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) of wieltjes. 

Achteraan steeds glijvoetjes. 

• Frame : stalen mechanisme. 

• JORI garandeert een maximale belasting tot 120 kg. 

• 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 

 

VINCI RECLINING CHAIR MULTI-MOVE 

    

  

 3295-MU-MI-A 3295-MU-ME-A 3295-MU-MA-A   
 relaxzetel multi-move mini 

armlegger 
relaxzetel multi-move medi 

armlegger 
relaxzetel multi-move maxi 

armlegger 
  

 W 69 D 84/150 H 108 
SH 45 SD 49 

W 69 D 88/156 H 110 
SH 47 SD 53 

W 69 D 88/163 H 119 
SH 51 SD 53 

  

 

VINCI RECLINING CHAIR VOETEN 

  

    

DLEB DLAB     
sierpoot alu gelakt zwart sierpoot alu geborsteld     

      
 


