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PERLA : EENVOUD SIERT 

De essentie van de stoel uitgepuurd tot een vanzelfsprekend sober ontwerp. Getekend Pocci+Dondoli, dus Italiaans van signatuur. 
Reken daarbij het Belgisch vakmanschap en het ongeevenaarde JORI-zitcomfort. Tafelen wordt een waar plezier. 
 
Configureer uw PERLA op http://www.jori.com/nl/Perla 
 

POCCI + DONDOLI : WERELDBURGERS 
Voor Pocci+Dondoli moet design een uitdrukking zijn van schoonheid, harmonie en vrijheid. Volgens 
hen mag het immers in geen geval onderworpen zijn aan strenge regels, noch kan het bestaan als een 
privilege van een sociale of culturele elite. Een van de voornaamste activiteiten van de studio is het 
onderzoek naar materialen en processen die zodanig bedacht moeten zijn om de beste resultaten te 
halen op het vlak van prijs-kwaliteitverhouding. Ze geven daarbij de voorkeur aan materialen die, via 
gesofisticeerde processen, edelheid en elegantie uitstralen, zoals aluminium, plastic en andere edele 
en antieke materialen zoals leder en pels. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Stoel met lage of hoge rug en barstoel. Zonder of met open armleggers 

• Leverbaar in leder of stof. 

• Frame : metalen frame met zigzag veren in de zitting en veermechanisme in de rug (niet voor barstoel). 

• Keuze open armleggers : chroom hoogglans of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Armlegger altijd in zelfde uitvoering als poten. Uitgezonderd poten in eik of notelaar, armleggers steeds in zwart gelakt. 

• Keuze poten : chroom hoogglans, eik, notelaar of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info). Eik en notelaar niet 

beschikbaar bij de barstoel 

• Poten in eik en notelaar zijn iets dikker. 

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

• Hoogte arm stoel : 68 cm, barstoel : 89 cm. 

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

 

      
 5405-CL 5405-CLA + OA 5405-CH 5405-CHA + OA 5405-B 
 stoel rug laag stoel rug laag, open 

armlegger 
stoel rug hoog stoel rug hoog, open 

armlegger 
barstoel 

 W 49 D 55 H 83 
SH 48 SD 43 

W 59 D 55 H 83 
SH 48 SD 43 AH 68 

W 49 D 58 H 93 
SH 48 SD 43 

W 59 D 58 H 93 
SH 48 SD 43 AH 68 

W 47 D 51 H 98 
SH 67 SD 39 

 

     

5405-BA      
barstoel, open armlegger      

W 57 D 51 H 98 
SH 67 SD 39  AH 86 

     

 


