Model Pacific Pure

PACIFIC PURE : SURFEN OP EEN GOLF VAN COMFORT
Pacific is een echte JORI-klassieker, en het re-design heeft alles in zich om dat ook te worden. De comfortabele, subtiel hellende
zitlijn werd behouden. Net als de iconische, kantelbare armleggers. Die laatste transformeren in een oogwenk sofa tot ligzetel of 2zit tot 4-zit. Nieuwe elementen zijn de fijne pootjes, de opvallende biesafwerking rondom de contouren en een afgeronde vorm die
nog meer refereert naar de golfslag van de oceaan waarnaar het originele ontwerp werd genoemd.
Configureer uw PACIFIC PURE op http://www.jori.com/nl/Pacific Pure
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
•

Sofa met armleggers draaibaar tot extra zit.

•

Leverbaar in leder of stof

•

Onderstel : hoekpoot gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info)

•

Keuze zithoogte sofa : 43 cm of 44,5 cm. Zithoogte poef : 43 com

•

Frame : massief beukenhout.

•

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 Pacific Pure
TECHNISCHE MODELINFO

9700-AC93P

9700-SO165 P

9700-SO190 P

9700-SO215 P

9700-F4565 P

Zetel PURE 93/150
biesafwerking
W 93/150 D 91 H 84
SH 43 SD 54 AH 67

sofa PURE 165/222
biesafwerking
W 165/222 D 91 H 84
SH 43 SD 54 AH 67

sofa PURE 190/247
biesafwerking
W 190/247 D 91 H 84
SH 43 SD 54 AH 67

sofa PURE 215/272
biesafwerking
W 215/272 D 91 H 84
SH 43 SD 54 AH 67

poef PURE 45x65
biesafwerking
W 65 D 45 SH 43

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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