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YOGA : ZALIG ZEN 

Ontspanning als bron van energie. Je persoonlijke welzijnscoach die uitnodigt tot stilte en begeleidt naar innerlijke vreugde. Hij 
brengt lichaam en geest in harmonie en laadt je batterijen weer op. Als één van de allereerste JORI ontwerpen is deze up-to-date 
uitvoering de ware bron van relaxatie. 
 
Configureer uw YOGA op http://www.jori.com/nl/Yoga 
 

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES : BEFAAMD INNOVATIECENTRUM 
Verhaert New Products & Services is een befaamd innovatiecentrum dat vernieuwende producten en 
systemen ontwikkelt voor verschillende sectoren : industrie, lifestyle, medische en openbare sector. 
Als een laboratorium voor innovatie begeleidt Verhaert het creatieproces bij JORI. Beide 
ondernemingen werken nauw samen om nieuwe ideeën toe te spitsen op de waarden van JORI : 
design, comfort en duurzaamheid. De reeds jarenlange samenwerking tussen beide bedrijven werpt 
duidelijk zijn vruchten af. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerp van het gepatenteerde 
relaxmechanisme en de modellen Longueville, Chillap en Calypso. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Relaxzetel beschikbaar in mono-move en multi-move. 

• Relaxzetel beschikbaar in 3 maten : mini, medi en maxi. Alleen relaxzetel medi beschikbaar met zithoogte + 4 cm. 

• Leverbaar in leder of stof; bij bekleding in stof hendel altijd in leder. 

• Keuze tussen 2 hoofdsteunen : vaste hoofdsteun of geïntegreerde verstelbare hoofdsteun. 

• Keuze uit verschillende voeten. 5-ster voet (5B-LB and 5B-CH) niet mogelijk bij Yoga multi-move met motor. 

• Optie mono-move : motor met infraroodbediening 

• Optie multi-move met motor : accu of netstroom. 

• Optie multi-move met motor : geïntegreerd bedieningspaneel of externe bediening met kabel. 

• Frame : stalen mechanisme. 

• JORI garandeert een maximale belasting tot 120 kg. 

• 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 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 

 

YOGA MONO-MOVE 

    

  

 7360-MO-MI 7360-MO-ME 7360-MO-MA   
 relaxzetel mono-move mini relaxzetel mono-move 

medi 
relaxzetel mono-move 

maxi 
  

 W 75 D 82/153 H 113 
SH 43 SD 47 

W 75 D 82/153 H 115 
SH 45 SD 47 

W 75 D 82/162 H 122 
SH 49 SD 47 

  

 

YOGA MULTI-MOVE 

    

  

 3390-MU-MI 3390-MU-ME 3390-MU-MA   
 relaxzetel multi-move mini relaxzetel multi-move medi relaxzetel multi-move maxi   

 W 72 D 82/152 H 115 
SH 44 SD 50 

W 72 D 86/158 H 116 
SH 46 SD 54 

W 72 D 86/165 H 125 
SH 50 SD 54 

  

 

YOGA MULTI-MOVE MOTOR 

    

  

 3391-MU-MIH M 3391-MU-MEH M 3391-MU-MAH M   
 relaxzetel multi-move mini 

geïntegreerde verstelbare 

hoofdsteun motor 

relaxzetel multi-move medi 
geïntegreerde verstelbare 

hoofdsteun motor 

relaxzetel multi-move maxi 
geïntegreerde verstelbare 

hoofdsteun motor 

  

 W 72 D 89/172 H 114 
SH 43 SD 54 

W 72 D 89/172 H 116 
SH 45 SD 54 

W 72 D 91/172 H 120 
SH 50 SD 56 

  

 

YOGA VOETEN 

      
4BCLB 4BCCH 5B-UAB 5B-UA 5B-LB 5B-CH 

4-ster voet golvend gelakt 4-ster voet golvend 

chroom hoogglans 

5-ster voet U-vorm alu 

gelakt 

5-ster voet U-vorm alu 5-ster voet gelakt 5-ster voet chroom 

hoogglans 
      

     

 

5BELB 5B-EA RB-AB RB-SB RB-L  
5-ster voet ellips gelakt 5-ster voet ellips alu ronde voet acryl zwart ronde voet inox geborsteld ronde voet leder  

      
 



UW RELAX OP MAAT
In één beweging Rugleuning afzonderlijk instelbaar

Voetsteun
afzonderlijk instelbaar

Mono-move of Multi-move

Bij een JORI relaxzetel kunt u kiezen tussen een mono-move of een multi-move (bij de meeste 
modellen zijn zelfs beide versies beschikbaar).

• De mono-move uitvoering heeft de eenvoudigste bediening: rugleuning en voetsteun 
verstelt u traploos in één beweging. Gewoon gaan zitten, de hendel ontgrendelen en even 
achteroverleunen. U staat versteld van het gemak en comfort.

• Bij de multi-move kunt u rugleuning en voetsteun afzonderlijk instellen. Zo past u uw zithouding 
steeds aan om te lezen, TV kijken of ronduit te relaxen.

Mini, Medi, Maxi

U kunt de afmetingen van de relax afstemmen op uw lichaamslengte. JORI biedt 3 maatvoeringen: 
Mini, Medi & Maxi. Mini is uitermate geschikt voor personen kleiner dan 1m65. Medi biedt het beste 
comfort voor personen tussen 1m65 en 1m85.  Bent u groter dan 1m85, dan geniet Maxi de voorkeur.


