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DAYDREAMER LOUNGE : DYNAMISCH LOUNGEN 

Ontspannen in comfort en gezelligheid. Deze lounge chair is even genereus en nestelbaar als zijn succesvolle broer Daydreamer 
relax. Zijn organische vormgeving heeft hem een jonge uitstraling. Met de aparte poef is hij flexibel inzetbaar. De rugverstelling kan 
traploos worden geregeld met de handige hendel. Loungen krijgt een dynamische dimensie. 
 
Configureer uw DAYDREAMER LOUNGE op http://www.jori.com/nl/Daydreamer Lounge 
 

Joachim Nees 
Joachim Nees (1967) beëindigde succesvol zijn studies van industriëel designer aan de universiteit in 
Darmstadt en ging hierna aan de slag als meubelontwerper. In zijn werk hecht hij bijzonder veel 
waarde aan de kwaliteit van vormgeving en materialen. Verdediger van het Leitmotiv, 'Form follows 
function', staat de toekomstige gebruiker centraal in zijn ontwerpen. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Lounge zetel met ingebouwd kantelmechanisme en optionele losstaande poef 

• Leverbaar in leder of stof. 

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

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

• Beschikbaar met zithoogte + 3 cm 

• Keuze uni-bekleding : volledig in zelfde lederen bekleding (niet mogelijk in Vegetalia) of zelfde stoffen bekleding. 

• Keuze combi-bekleding : buitenkant leder of stof en binnenkant verschillend leder of stof. 

• Frame : massief beukenhout 

• 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. 



 

  

 Model Daydreamer 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. 
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TECHNISCHE MODELINFO 

 

   

   

 4450-LA 4450-F    
 lounge zetel poef    

 W 78 D 86 H 108 
SH 43 SD 51 AH 60 

W 61 D 57 H 42 
SH 42 

   

 

DAYDREAMER LOUNGE VOETEN 

      

  

    

4450-4B-LB 4450-4B-LB     

4-ster voet gelakt 4-ster voet gelakt     

      
 


