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GITANO : BOHEMIAN LIFESTYLE 

Vrijheid troef met deze bohémien sofa. Gitano is een herinnering aan verre reizen. Exotisch en eclectisch ontwerp met een 
veelvoud aan combinatiemogelijkheden. Met dit nieuwe zitconcept creëer je je hoogstpersoonlijke lounge-landschap in je living. 
Gitano is grenzeloos genieten. 
 
Configureer uw GITANO op http://www.jori.com/nl/Gitano 
 

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 

• Sofa met corresponderend los rugkussen. 

• 1 corresponderend los rugkussen per aparte rug inbegrepen in de prijs. Bovenzijde los rugkussen heeft een lossere vulling om beter over de 

rug te vallen. 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Keuze : bies in zelfde kleur voor uni leder bekleding ; contrasterende lederen bies in 6 standaardkleuren voor stof en leder bekleding. 

• Alle elementen zijn vrijstaand met optioneel verbindingsstuk.  Een verbindingsrail onder iedere zijde van de zit laat toe om dmv 

verbindingsstukken alle elementen aan elkaar te verbinden. 

• Frame : massief beukenhout. 

• Hoogte armlegger : 70 cm. 

• 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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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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TECHNISCHE MODELINFO 

 

 

     

      
      

      
 


