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BELLINO FOOTSTOOL : VORM VOLGT FUNCTIE 

Hedendaagse update van een ware klassieker. Functioneel modernisme. Praktisch wordt esthetisch. Tijdloos zonder franjes. Zetel 
met geïnclineerd zitvlak voor actief zitcomfort. Bovendien beschikbaar in een ruim programma. 
 
Configureer uw BELLINO FOOTSTOOL op http://www.jori.com/nl/Bellino footstool 
 

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 

• Poef met open frame bovenaan bekleed met leder met decoratieve steek of gesloten beklede zijkant met decoratieve steek. 

• Leverbaar in leder of stof. 

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

• Optie : zithoogte 44 cm of 48 cm. 

• Frame: massief beukenhout. 

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



 

  

 Model Bellino footstool 
  

 

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 

 

     

 

 p880-F051065C p880-F051065 p880-F051125 p880-F051185  
 poef 51x65 beklede poten poef 51x65 poef 51x125 poef 51x185  

 W 65 D 51 H 44 W 65 D 51 H 44 W 125 D 51 H 44 W 185 D 51 H 44  
 


