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MIKONO : SIERLIJK ELEGANT 

Uitzonderlijke stoel met een sierlijk profiel. Gracieus zitcomfort dankzij de zacht golvende belijning. Fijn ontwerp, onberispelijk 
afgewerkt. De tafelgenoot bij uitstek. 
 
Configureer uw MIKONO op http://www.jori.com/nl/Mikono 
 

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 

• Stoel beschikbaar zonder of met gesloten armleggers. 

• Mikono comfort : stoel met verende rug en iets dikkere poten. 

• Mikono light : stoel met beperkt verende rug en dunnere pootjes. (- 3 kg t.o.v. stoel comfort) 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Frame : metalen frame met zigzag veren in de zitting en veermechanisme in de rug. 

• Keuze poten : conische poten alu hoogglans of bekleed in leder. Optioneel andere licht gestructureerde JORI standaardlakken. 

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

• Hoogte arm : 65 cm. 

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

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

 

     

 

 5205-CC 5205-CC + CA 5205-CL 5205-CL + CA  
 stoel comfort stoel comfort, gesloten 

armlegger 
stoel light stoel light, gesloten 

armlegger 
 

 W 47 D 59 H 88 
SH 47 SD 45 

W 55 D 59 H 88 
SH 47 SD 45 AH 65 

W 47 D 59 H 88 
SH 47 SD 45 

W 55 D 59 H 88 
SH 47 SD 45 AH 65 

 

 


