Model Prelude lounge

PRELUDE LOUNGE : SOFT SHELL
Ode aan de feminiene elegantie. Met zn open schelpvorm en zachte kern danst deze loungezetel met elk interieur. Italiaans
ontwerp, internationaal bekroond met verschillende design-awards. Exclusieve loungefauteuil op zijn best in combi-uitvoering van
leder en stof. Subtiel afgewerkt met decoratieve bies en transparante potenstructuur of centrale draaivoet. Met hoge of lage rug
en bijpassende voetbank. Relaxeren wordt een waar genot.
Configureer uw PRELUDE LOUNGE op http://www.jori.com/nl/Prelude lounge
POCCI + DONDOLI : WERELDBURGERS
Voor Pocci+Dondoli moet design een uitdrukking zijn van schoonheid, harmonie en vrijheid. Volgens
hen mag het immers in geen geval onderworpen zijn aan strenge regels, noch kan het bestaan als een
privilege van een sociale of culturele elite. Een van de voornaamste activiteiten van de studio is het
onderzoek naar materialen en processen die zodanig bedacht moeten zijn om de beste resultaten te
halen op het vlak van prijs-kwaliteitverhouding. Ze geven daarbij de voorkeur aan materialen die, via
gesofisticeerde processen, edelheid en elegantie uitstralen, zoals aluminium, plastic en andere edele
en antieke materialen zoals leder en pels.
ALGEMENE MODELINFO
•

Zetel met of zonder decoratieve riempjes en losstaande poef.

•

Verkrijgbaar als lounge met een hoge rug en als zetel met een lage rug.

•

Leverbaar in leder of stof.

•

Keuze bekleding : uni of combi (buitenzijde en riempjes kleur 1 / binnenzijde kleur 2).

•

Poot : 4-ster draaipoot of buispoot gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) of buispoot chroom zwart

•

Frame : polyester schelp en massief beukenhout.

•

Teflon glijders voor natuursteen, houten vloeren en tapijt.

•

Zitmeubel met afneembare hoezen (door professionele partij uit te voeren)

•

2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website.
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Model Prelude lounge
TECHNISCHE MODELINFO
PRELUDE LOUNGE MULTI-MOVE

4260-MU-LC

4260-MU-LCOB

4260-MU-F

lounge zetel

lounge zetel decoratieve
riem
W 85 D 104 H 104
SH 43 SD 51

poef

W 85 D 104 H 104
SH 43 SD 51

W 60 D 60 H 37

PRELUDE LOUNGE VOETEN

CCB

CEB

4BALB

FCCB

FCEB

4BALB F

onderstel chroom zwart

onderstel gelakt

4-ster voet gebogen gelakt

poef onderstel chroom
zwart

poef onderstel gelakt

4-ster voet gebogen gelakt

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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