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CUSHION : HEMELS COMFORT 

Met de gepaste kussens bereikt een JORI-zitmeubel het summum van comfort. Je kiest uit een ruim assortiment van kussens, 
hoofdkussens en rolkussens. Deze kussens zijn beschikbaar in dezelfde bekleding als jouw zetel. Maar je kan eveneens opteren 
voor decoratieve kussens met een andere bekleding. 
 
Configureer uw CUSHION op http://www.jori.com/nl/Cushion 
 

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 

• Hoofdkussen ellipsvormig smal. 

• Hoofdkussen ellipsvormig breed. Keuze tegengewicht : alu, inox geborsteld of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene 

info) 

• Hoofdkussen cilinder. 

• Hoofdkussen traanvormig / traanvormig afgerond. 

• Beschermer voor hoofdsteun. 

• Kussens voor algemeen gebruik. 

• Rolkussen. 

• Kussen 40x60, 50x70 of 58x78 cm. 

• Kussen 45x45 cm effen of met golfpatroon. 

• Kussen 50x50 cm met boord 5 cm of 6,5 cm. 

• Keuze : kussen 40x60 en 45x45 vulling dik of dun. 

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

 

      
 cush-HTSR cush-HEN cush-HESB cush-HC cush-HT 
 hoofdkussen traanvormig 

afgerond 
hoofdkussen ellipsvormig 

smal 
hoofdkussen ellipsvormig hoofdkussen cilinder 

diameter 7 cm 
hoofdkussen traanvormig 

  W 26 H 13 W 36 H 13 W 30 DIAM 7 H 52 W 38 H 23/52 

      
cush-U030060 cush-C4060TF cush-C4545HF cush-C4545TF cush-BC5050 cush-C5050R5 

bekledingsbeschermer 
30x60 

kussen 40x60 dik effen kussen 45x45 dun effen kussen 45x45 dik effen rugkussen 50x50 kussen 50x50 boord 5cm 

W 30 H 60 W 60 D 40 W 45 D 45 W 45 D 45  W 50 D 50 H 5 

 

     

cush-B050070      
rugkussen 50x70      

W 70 D 50      
 


