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SHIVA TABLE JR-T396 : COMFORT ZONE 

Strak en horizontaal ontwerp dat zich discreet in elke ruimte strekt. Sofa met losse lendenkussens en een opklapbare rugsteun 
voor super ontvankelijk zitcomfort. Met het veelvoud aan elementen stel je je hoogstpersoonlijke combinatie samen tot het 
meesterwerk van je interieur. Moderne vormgeving, groots comfort. 
 
Configureer uw SHIVA TABLE JR-T396 op http://www.jori.com/nl/Shiva table JR-t396 
 

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 

• Tafel met beklede sokkel 

• Keuze brugpoot : smal chroom hoogglans of smal gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info). Onderstel met 

koppelstang gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• Keuze tafelhoogte : 33 cm, 34,5 cm of 36 cm. 

• Keuze tafelblad : notelaar, eik gebrand of glas zwart. 

• Stalen draagstructuur met hout. 

• 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 

 

   

   

 t396-T4896 FB t396-T9696 FB    
 tafel 48x96 bekleed 

vrijstaand 
tafel 96x96 bekleed 

vrijstaand 
   

 W 48 D 96 H 33 W 96 D 96 H 33    
 


