Model Time-Out

TIME-OUT : ER EVEN TUSSENUIT
De Time-out verleidt je met zijn zachte en tijdloze vormgeving. Hij kan in eender welk interieur ingepast worden, ongeacht stijl of
grootte. Maar dit is geen lounge chair van 13 in een dozijn. Het zijn de details die het verschil maken: de fijne verticale intrekkingen
die in een elegante lijn over de armleggers lopen. Dit maakt de Time-out toch bijzonder in zijn eenvoud, maar groots in comfort.
Zoals je van JORI mag verwachten.
Configureer uw TIME-OUT op http://www.jori.com/nl/Time-Out
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
•

Lounge zetel met ingebouwd kantelmechanisme en losstaande poef

•

Uitvoering in leder met sierstikking, in stof of microvezel met lederen bies.

•

Leverbaar in leder, stof of microvezel

•

Poot zetel : 4-ster draaivoet in zwart gelakt. Optioneel andere licht gestructureerde JORI standaardlakken

•

Poot poef : 4-ster voet vast in zwart gelakt. Optioneel andere licht gestructureerde JORI standaardlakken

•

Houten frame opgebouwd uit CNC gefreesde multiplex berk

•

Teflon glijders voor natuursteen, tapijt en houten vloeren

•

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 Time-Out
TECHNISCHE MODELINFO
TIME-OUT MULTI-MOVE

4320-MU-LA

4320-MU-F

lounge zetel
W 73 D 87 H 103
SH 41 SD 49 AH 53

poef
W 53 D 53 H 44
SH 43

TIME-OUT VOETEN

4B-LB

4B-LB

4-ster voet zwart gelakt

4-ster voet zwart 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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