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JORI BRENGT
FLEXIBEL ZITCOMFORT
NAAR DESIGN DISTRICT

Het Belgische designmeubelbedrijf JORI stelt op Design District 3 innovatieve creaties voor, uit de hand 

van 3 verschillende designers. Flexibel zitcomfort speelt zoals steeds een essentiële rol in elke creatie. 

De Belgische designstudio VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES brengt een bijzonder geslaagde 

restyling van de succesvolle canapé Longueville, het model LONGUEVILLE LANDSCAPE.

HUGO DE RUITER (NL) verrast met de ultra compacte lounge chair GRIFFON.

CHRISTOPHE GIRAUD (FR) creërde het vederlicht designzeteltje AIDA.
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COMPACT & COSY SOFA LONGUEVILLE LANDSCAPE
Design by VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES (BE)

Inventief, zacht glooiend lijnenspel

Geen design zonder comfortfactor, het zit JORI in de genen en dat was ook de opdracht die Jori aan 
de ontwerper toevertrouwde, toen het merk de aanzet gaf tot het restylen van de succesvolle Lon-
gueville sofa die in 1998 voor het eerst gelanceerd werd.

De nieuwe LONGUEVILLE LANDSCAPE, een ontwerp van de Belgische designstudio Verhaert New Products & Servi-

ces, komt tegemoet aan de nood naar kwaliteitsvolle en flexibele zitmeubels voor compactere ruimtes. De cre-

atie past ook keurig in de nieuwe zitbeleving van de gebruiker vandaag.

Al komt het model in eerste oogopslag puur en compact over, toch werd er gesleuteld aan een stijlvol noncha-

lante look, die de sofa zijn cosy uitstraling verleent. Dankzij het inventieve, zacht glooiende lijnenspel met discre-

te accentbiezen, komt het model uitnodigend over. De asymmetrisch speelse nadenlijn over rugpartij en zitting 

geeft het design extra spanning. Om tegemoet te komen aan de nestelbehoefte van de hedendaagse gebruiker 

werden ook rughoogte en zitdiepte onder de loep genomen, waardoor het strakke aspect verdwijnt en je heerlijk 

diep in de sofa kan plaatsnemen. De optionele losse rugkussens bieden extra steun voor al wie daar nood aan 

heeft. Verleidelijk elegant en opvallend sierlijk zijn de rank gesculpteerde hoekpoten die het bankstel in zijn geheel 

dragen en het model een verfijnd allure verlenen.

Gezien het succes van de oorspronkelijke Longueville sofa mee bepaald werd door het inventief draaimechanis-

me van de armleggers, werd dit systeem in de nieuwe editie opnieuw geïntegreerd. Bovendien neemt vandaag 

de vraag naar flexibele en polyvalente interieurelementen steeds toe. Het systeem voorziet dat je de armleggers 

volledig kan openklappen en op die manier 2 bijkomende zitplaatsen kan creëren. Ideaal om languit van je zit-

meubel te genieten, of als zitpoef bij extra bezoek. Je kan er ook een dienblad, tijdschriften of je tablet op kwijt. 

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt deze nieuwe editie van de sofa LONGUEVILLE met vakmanschap ver-

vaardigd in de JORI productieateliers in België en is hij verkrijgbaar in een ruim kleurgamma van kwaliteitsvol-

le lederen en stoffen bekledingen.

Richtprijs: vanaf ± € 4.181 voor een sofa van 195 cm met bijhorende rugkussens. 

Het LONGUEVILLE LANDSCAPE programma biedt een ruime keuze aan losstaande sofa’s, aanbouwelementen, 

chaise longues en poefs in verschillende maten. De ‘Jori configurator’ laat toe de aangeboden opties naar 

wens te configureren.

PRESS
RELEASE



LOUNGE CHAIR GRIFFON
Design by HUGO DE RUITER (NL)

Elegant nestelen in ultra compact design

De nestelbehoefte, of het zich kunnen afzonderen van de drukke buitenwereld, is vandaag één van 
de eerste noden van de consument. Designer Hugo de Ruiter speelt hier handig op in en ontwerpt de 
elegante lounge zetel GRIFFON met bijpassende voetsteun.

De GRIFFON is een elegante en verrassend extreem compacte lounge fauteuil in afgeronde kuipvorm. Het inge-

nieus design wordt ondersteund door de afgebiesde naden die in een virtuoze looping rond de buitenschelp 

en door de rug van het model lopen. 

De rondingen van de kuipsculptuur werken virtuoos ‘omsluitend’ en nodigen uit tot heerlijk nestelen. De luxu-

euze uitvoering in fluweelzachte stof of soepel leder doen aan als een tweede huid. Het elegante voetbankje 

en hoofdkussen ronden de comfortervaring van het GRIFFON lounge concept helemaal af. Een knap staal van 

de unieke Jori comfortbeleving.

De verfijnde stervormige voet verleent de zetel een dynamisch cachet en zorgt voor een stabiele en stijlvolle 

ondersteuning van het lounge model. Dankzij het vlotte draai/kiepmechanisme kunnen diverse zit-en ligposi-

ties aangestuurd worden.

Net zoals de volledige Jori collectie wordt het lounge model GRIFFON met vakmanschap vervaardigd in de Jori 

productieateliers in België en is verkrijgbaar in een ruim kleurgamma van kwaliteitsvolle lederen en stoffen 

bekledingen.

De GRIFFON lounge bestaat ook in een ‘actieve’ versie, de GRIFFON armchair met draaivoet en zonder kiepme-

chanisme. Zowel het voetbankje als het hoofdkussen zijn afzonderlijk beschikbaar. 

Richtprijs: vanaf ± € 3.500 voor lounge + poef in stof.

Dankzij de JORI configurator kan het model GRIFFON naar wens samengesteld worden - www.jori.com
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DE COMFORTABELE ZETEL AIDA
Design by CHRISTOPHE GIRAUD (FR)

Compact - vederlicht - klassevol

Frans designer Christophe Giraud ontwierp voor JORI het verfijnde AIDA zeteltje, de perfecte pasvorm 
die inspeelt op de actuele down shifting-trends naar kleinere interieurs ingericht met topdesign.

De vraag naar compacte woningen en dito interieurs wordt alsmaar groter. Als designmeubelproducent beseft 

JORI dat hiermee ook de behoefte naar compatibele en kleinere zitelementen belangrijker wordt. Dat verklaart 

meteen ook de opzet van het merk om aan de ontwerper Christophe Giraud de opdracht toe te vertrouwen een 

vederlicht designzeteltje met poef te ontwerpen, dat zich moeiteloos in elk interieur laat integreren en dat vlot kan 

bij-en weggeplaatst worden. 

Giraud slaagde er verrassend in om stabiliteit, comfort en optisch design perfect op elkaar af te stemmen. De 

armstoel AIDA werd een uniek designobject, comfortabel als een zetel, compact als een stoel. Zijn beperkte afme-

tingen en verbazend licht gewicht verlenen hem extra mobiliteit. Het design van de beide versies, met hoge of met 

lage rugleuning, is opmerkelijk uniek en discreet. Bekijk de stoel langs de achterzijde en ontdek de naar beneden 

heel zachtjes toespitsende welving. Het zijaanzicht in onregelmatige rechthoek intrigeert, de licht stijgende uiteen-

lopende armleggers getuigen van ontwerperstalent. De inkeping in de zitting herinnert aan het vernuftig zitdesign 

van een sportwagen.

Voor het Belgische JORI is een schitterend designverhaal ondenkbaar zonder een ‘comfortabel’ slot. Het ‘AIDA-

zeteltje’ beantwoordt in elk opzicht aan de hoge welzijnsnormen van het merk. In zijn geïnclineerde zachte zit is 

het heerlijk wegzakken. De perfect aansluitende armleggers, die een geheel vormen met de zit, staan garant voor 

een ontspannen comfortbeleving. Het bijbehorende optionele poefje maakt de wellnessbeleving helemaal af.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de AIDA armstoel met vakmanschap vervaardigd in de JORI productie-

ateliers in België en is hij verkrijgbaar in een ruim kleurgamma van kwaliteitsvolle lederen en stoffen bekledingen. 

De optielijst laat toe te kiezen uit een epoxy zwart of chroom hoogglans onderstel.

Richtprijs: vanaf ± € 1.350 voor de lage versie in stof; vanaf ± € 2.100 voor de lounge chair + poef combinatie in stof. 

Dankzij de JORI configurator kan het model AIDA naar wens samengesteld worden - www.jori.com
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OVER JORI
Als gevestigde waarde in het premium segment ontwerpt en produceert het Belgische designmeubelbedrijf 

JORI (www.jori.com) sinds 1963 eigentijdse zitmeubelen, tafels en interieuraccessoires in samenwerking met 

internationale topontwerpers.

Het JORI-DNA vertaalt zich in vernieuwend tijdloos design, ultiem flexibel zitcomfort op maat en een 

gewaarborgde productkwaliteit dankzij het 100% Belgisch vakmanschap en de hoogwaardige 

materiaalkeuze. Hierdoor heeft het bedrijf zich een unieke plaats weten te veroveren op de internationale 

meubelmarkt.
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PERSCONTACT
Voor bijkomende informatie over JORI kan u terecht bij:

Catherine Léonard: +32 496 40 16 46  press@jori.com

Linda Vermeesch: +32 56 31 35 01 vl@jori.com

https://www.facebook.com/jori.furniture
https://twitter.com/jorifurniture
https://www.pinterest.com/jorifurniture/
https://www.youtube.com/user/jorinv
https://www.instagram.com/jorifurniture/

