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LAURA : CREATIEF COMBINEREN 

De Laura tafeltjes zetten de puntjes op de i van je interieur. Want deze combitafeltjes zijn het trendy alternatief voor één grote 
salontafel. Hun curves, rond, ovaal of achtvormig, inspireren tot eindeloos combineren. Ze komen in massief hout (notelaar of  
witte eik), marmer of glas. Eyecatchers voor fijnproevers. 
 
Configureer uw LAURA op http://www.jori.com/nl/Laura 
 

CUNO FROMMHERZ : SPRAAKMAKEND DESIGN 
De Zwitserse designer Cuno Frommherz (1963) startte als autodidact zijn eigen designatelier in 1996 in 
Burgdorf. Cuno Frommherz ziet zijn creaties als een waarnemingsdialoog met de notie van ruimte, van 
esthetiek en van het individu. De aandacht voor tussenruimtes spelen hierbij een belangrijke rol. De 
basis van zijn creatieve filosofie zoekt hij in de uitspraak van de Russisch-Amerikaanse schrijver Joseph 
Brodsky : "I can only move my fingers because there are spaces between them". Zijn inspiratie haalt 
hij uit reizen naar Tibet, Nepal en Marokko, maar ook uit de ongerepte natuur, die hem de dankbare 
input bieden om zijn ontwerpen een rustgevende ruimtedimensie te verlenen. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Tafel rond, achtvormig of ovaal. 

• Keuze tafelblad : massief notelaar (alle tafels), gebrande eik (tafel rond 50, achtvormig en ovaal), Emperador marmer gepolijst (tafel rond 

50), glas zwart RAL 9005 (tafel rond 50) of massief eik wit (tafel rond 85 en 105). 

• Poot : gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Maximale toegelaten belasting : 10 kg op de ronde tafel, 20 kg op al de overige tafels. 

• 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 

 

      
 t145-TR50 t145-TR85 t145-TR105 t145-TE130 t145-TO130 
 tafel rond breedte 50 

hoogte 45 
tafel rond breedte 85 

hoogte 40 
tafel rond breedte 105 

hoogte 40 
tafel acht breedte 130 

hoogte 35 
tafel ovaal breedte 130 

hoogte 35 
 W 50 D 50 H 45 W 85 D 85 H 40 W 105 D 105 H 40 W 130 D 70 H 35 W 130 D 85 H 35 

      
 


