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door Jean-Pierre Audebert voor Jori

Sofa Linea 

Toen designer Jean-Pierre Audebert in 1997 achter zijn tekentafel kroop om de sofa ‘Linea’ te 
ontwerpen, was het opzet een sober, tijdloos model met optimaal zit- en ligcomfort. Missie geslaagd. 
Twintig jaar later is ‘Linea’ nog steeds een bestseller voor het Belgische meubelbedrijf Jori. Meer dan 
30.000 stuks verlieten de Jori-ateliers al naar privé-woningen en projecten wereldwijd. 

Comfort is voor Jori een conditio sine qua non. Daarom werd ‘Linea’ twintig jaar geleden al voorzien 
van grote armleggers die je in vier verschillende standen kunt brengen. Een tweetal jaar geleden 
kwam daar nog een versie met hoge, verstelbare rugleuning bij. Dat alles zorgt ervoor dat ‘Linea’ niet 
enkel een sofa is om TV te kijken, maar net zo goed liggend een boek te lezen, onderuit gezakt op de 
iPad te tokkelen of een dutje te doen.

Naar aanleiding van die 20ste verjaardag brengt Jori nu een editie op de markt met een paar nieuwe 
details. Jean-Pierre Audebert koos ervoor om de stofnaden te herzien en een modernere look te 
geven. Het resultaat zijn twee nieuwe afwerkingen: een elegante afboordingsbies en een 
geraffineerde zadelnaadsteek. De klant kiest welke hem het meeste ligt en kan de naden toepassen 
op elke Jori-stof in het assortiment.

Toegegeven, zet de ‘Linea’-zitbank in lichtbeige leer voor onze neus en de jaren 90 komen weer 
akelig dichtbij. Maar waar Jori wonderwel in geslaagd is, is een update via details, de juiste stofkeuze  
(een ruwe, flessengroene stof) en een styling temidden van stalen ramen, boeken en planten. 
Helemaal 2017. Benieuwd wat Audebert over nog eens tien jaar uit zijn mouw zal toveren.

Op de ‘Linea’-sofa gelden uitzonderlijke verjaardagsvoorwaarden tot 31 december 2017. 
De richtprijs voor een sofa van 185 cm bedraagt € 3.400 incl. btw. www.jori.com
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