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RAPSODY LOUNGE : WOONKAMER WELLNESS 

Een onbewoond eiland, midden in de woonkamer. Een stijlvolle lounge als toevluchtsoord voor een powernap of om even te 
bekomen van de dag. Deze lounge zetel is dè cocooning-versie van de legendarische JORI relax. 
 
Configureer uw RAPSODY LOUNGE op http://www.jori.com/nl/Rapsody Lounge 
 

JEAN-PIERRE AUDEBERT : EEN SNELLE CARRIERE IN DE FRANSE DESIGNWERELD 
Frans interieurarchitect, lid van de beroemde "Société des Artistes Décorateurs" van Parijs. De 
absolute top van Franse ontwerpers op het gebied van interieur en architectuur. Audebert volgde zijn 
opleiding aan de "Ecole Boulle". Hij verdiende zijn strepen met interieurprojecten voor financiële 
instellingen, openbare gebouwen en scholen. Op zijn palmares staan verscheidene projecten voor de 
TGV. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Lounge zetel met ingebouwd kantelmechanisme en optionele losstaande poef 

• Lounge zetel met siernaad op de rug behalve voor chenille stoffen 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Bies bij stofbekleding : bies ofwel in dezelfde stofbekleding of contrasterende lederen bies in 8 standaardkleuren (zie algemene info). Bies bij 

lederbekleding : bies enkel in dezelfde lederbekleding 

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

• Poot poef : 4-ster voet vast chroom zwart of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Beschikbaar met zithoogte + 3 cm 

• Frame : massief beukenhout. 

• Vilt glijders voor houten vloeren. Teflon glijders voor natuursteen en tapijt. 

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

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



 

  

 Model Rapsody Lounge 
  

 

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. 

printdatum : 01.05.2023 / V1.0 JORI n.v. - Hoogweg 52, B-8940 Wervik tel. +32 56 31 35 01 
email : jori@jori.com - www.jori.com 

 

TECHNISCHE MODELINFO 

 

   

   

 4270-MU-LA 4270-MU-F5555    
 lounge zetel met 

ingebouwd 
kantelmechanisme 

poef 55x55    

 W 80 D 93 H 103 
SH 42 SD 48 

W 55 D 55 H 43    

 

RAPSODY LOUNGE VOETEN 

      

    

  

4B-LB 4B-LB 4B-CB 4B-CB   

4-ster voet gelakt 4-ster voet gelakt 4-ster voet chroom zwart 4-ster voet chroom zwart   
      

 


