Model Brainbuilder

BRAINBUILDER : DE RELAX BESTSELLER
Zitcomfort uit JORIs onderbuik. Deze hoogprofielrelax- en ligzetel is uitermate genereus voor lichaam en ziel. Biedt het summum
van meer dan 50 jaar ontwikkeling. De integraal zwarte uitvoering wordt geliefd door menig designliefhebber. Met zijn looks zet
deze relax de puntjes op de i van uw interieur.
Configureer uw BRAINBUILDER op http://www.jori.com/nl/Brainbuilder
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
•

Relaxzetel beschikbaar in mono-move en multi-move.

•

Leverbaar in leder of stof; bij bekleding in stof hendel en armleggers altijd in leder.

•

Multi-move versie enkel met geïntegreerde verstelbare hoofdsteun. Mono-move versie niet beschikbaar met geïntegreerde verstelbare
hoofdsteun.

•

Armlegger niet mogelijk in stof

•

Optie voor mono-move versie : motor met infraroodbediening.

•

Keuze voeten en armleggers : alu of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info)

•

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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Model Brainbuilder
TECHNISCHE MODELINFO
BRAINBUILDER MONO-MOVE

7760-MO-MI

7760-MO-ME

7760-MO-MA

relaxzetel mono-move mini

relaxzetel mono-move
medi
W 68 D 82/155 H 113
SH 46 SD 50

relaxzetel mono-move
maxi
W 68 D 82/166 H 125
SH 50 SD 50

3760-MU-ME

3760-MU-MA

W 68 D 82/155 H 111
SH 44 SD 50

BRAINBUILDER MULTI-MOVE

3760-MU-MI
relaxzetel multi-move mini
W 67 D 82/154 H 116
SH 45 SD 48

relaxzetel multi-move medi relaxzetel multi-move maxi
W 67 D 86/167 H 117
W 67 D 86/167 H 126
SH 46 SD 52
SH 50 SD 52

BRAINBUILDER VOETEN

5BELB

5B-EA

4BCLB

5B-UAB

5B-UA

5-ster voet ellips gelakt

5-ster voet ellips alu

4-ster voet golvend gelakt

5-ster voet U-vorm alu
gelakt

5-ster voet U-vorm alu

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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UW REL A X OP MA AT
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).
mono-move uitvoering heeft de eenvoudigste bediening: rugleuning en voetsteun
• De
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.

