
Meet de revolutionaire Daydreamer
De JORI relax vandaag. 

In Milaan stelt JORI, de ‘vader’ van de relax, zijn revolutionaire DAYDREAMER voor. Duits designer 

JOACHIM NEES giet de gepatenteerde relaxeigenschappen van het merk in een parel van hedendaags 

design.  

Verder presenteert JORI op het salon zijn allernieuwste sofa SOPHIA. Opvallend vrouwelijk en elegant, 

een creatie van Zwitsers ontwerper CUNO FROMMHERZ.

Eveneens uit de designerhand van CUNO FROMMHERZ, stelt JORI op zijn stand in Milaan de gracieuze 

tafelset LAURA voor.

Naast de nieuwe samenwerking met JOACHIM NEES, tekent JORI ook voor een eerste creatie met 

Nederlands designer FRANS SCHROFER. Hij ontwierp voor het merk de sierlijke kuipfauteuil FUGA.
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DAYDRE A MER
DESIGN/JOACHIM NEES

Met het ontwerp DAYDREAMER tekent JORI voor een eerste samenwerking met Duits designer Joachim Nees en plaatst 

hiermee een opvallend nieuw accent op zijn relax collectie. Weg van gestructureerde en duidelijke contouren, komt de 

nieuwe DAYDREAMER met zijn gesculpteerde, gebogen lijnen opvallend subtiel en uitnodigend over.  

Als fervente aanhangers van tijdloos design, functionaliteit en ergonomie, met in de eerste plaats aandacht voor de noden 

van de individuele gebruiker, hebben designer Joachim Nees en JORI duidelijk een match gevonden in het nieuwe relaxmodel 

DAYDREAMER.

Wars van elke gestructureerde en rechte belijning, introduceert het gesculpteerde en soepel gebogen design van de 

DAYDREAMER duidelijk een nieuwe noot in het JORI relax gamma. Het zorgvuldig bestudeerde samenspel van uitgepuurde 

curves en rondingen staat borg voor zijn uitzonderlijke comfortervaring, hét brandmerk van JORI. De f ijne lijnafwerking van 

het silhouet accentueren op sierlijke wijze de rondingen van het relaxmeubel. De glooiende voet in structuurlak onderstreept 

de sterke uitstraling van het design. Omwille van zijn compacte en buitengewoon elegante look zorgt de DAYDREAMER voor 

een opvallend accent in het interieur. In combi-leder/stof bekleding oogt DAYDREAMER heel geraffineerd, maar ook een uni-

afwerking in soepel leder of prachtige stof begeleiden het design met klasse.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de relax DAYDREAMER met vakmanschap vervaardigd in de JORI productieateliers 

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

Onderstel: uitvoering in zwart of mat brons gelakt.

Richtprijs: vanaf ± 3200 EUR (incl. BTW) in stof.

Met de ‘JORI configurator’ kan je de relax DAYDREAMER op basis van de ruime optielijst naar wens samenstellen.

Over designer Joachim Nees (D)

Joachim Nees (1967) beëindigde succesvol zijn studies van industriëel designer aan de universiteit in 

Darmstadt en ging hierna aan de slag als meubelontwerper. In zijn werk hecht hij bijzonder veel waarde 

aan de kwaliteit van vormgeving en materialen. Verdediger van het Leitmotiv, ‘Form follows function’, 

staat de toekomstige gebruiker centraal in zijn ontwerpen.

Heel wat creaties van Joachim Nees werden bekroond op belangrijke Design Awards.
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SOPHIA
L ANDSC APE
DESIGN/CUNO FROMMHERZ

    

Designer Cuno Frommherz vertaalt zijn poëtisch romantische visie in een vrouwelijk elegante sofa, die ondanks net door 

zijn zachte gebogen belijning heel hedendaags overkomt.  

De nieuwe sofa SOPHIA LANDSCAPE heeft haar naam niet gestolen. Van bij de eerste oogopslag verleidt het nieuwe zitmeubel 

door zijn zachte en elegante contouren, die gedragen worden door een fijn hoekpootje. SOPHIA LANDSCAPE heeft de sensuele 

uitstraling van een elegante dame op hakken.

Helemaal in lijn met de trend naar afgeronde, organische vormen, presenteert Cuno Frommherz zijn vrouwelijke interpretatie 

van de moderne klassieker. Klassevol elegant , luxueus en comfortabel, volgt het subtiel design van de SOPHIA LANDSCAPE 

de zachte contouren van een berglandschap bij maanlicht, de ‘Heimatt‘ van Frommherz.

Als opvallend sensuele variant brengt SOPHIA LANDSCAPE een sierlijke aanvulling op de JORI sofa collectie. Trouw aan de 

JORI comforteis zijn de ergonomische zitbeleving en de functionaliteit van deze nieuwe dame tot in de perfectie bestudeerd.

Extra aantrekkelijk is het maatprogramma van SOPHIA LANDSCAPE, dat verschillende (hoek)opstellingen toelaat. Voorts kan 

er gekozen worden uit twee kussenkwaliteiten, knuffelzacht of stevig comfortabel, een rugsteun voor extra comfort en een 

reeks organische fantasie elementen die zorgen voor een apart tintje.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de nieuwe sofa SOPHIA LANDSCAPE met vakmanschap vervaardigd in de JORI 

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

Richtprijs: vanaf ± 4300 EUR (incl. BTW) voor een sofa van 190 cm.

Met de ‘JORI configurator’ kan je de sofa SOPHIA op basis van de ruime optielijst naar wens samenstellen.

Over designer Cuno Frommherz (CH)

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 f ilosofie 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.

Cuno Frommherz behaalde met verscheidene ontwerpen belangrijke designawards.
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FUG A
DESIGN/FRANS SCHROFER

De design fauteuil FUGA is de eerste creatie van Nederlands designer Frans Schrofer voor JORI en vertaalt sober design en 

puur vakmanschap in een uitgesproken elegant silhouet. 

De creaties van Frans Schrofer weerspiegelen perfect de stijl van deze talentvolle designer. Met respect voor traditie, 

hedendaagse tendensen en een waakzaam oog voor de toekomst, zet Schrofer duidelijk een stempel op elk meubel dat hij 

ontwerpt.

De fauteuil FUGA lijkt uit één stuk gesneden. Zijn coconvorm brengt de perfecte balans tussen design en functionaliteit. Het 

model is ontworpen en verzorgd tot in elk detail. Het compacte kuipdesign is ongetwijfeld af te leiden uit Schrofer’s passie 

voor de race sport en frameconstructie. Het design werkt bijzonder omsluitend, waarmee FUGA uitnodigt om zich veilig en 

comfortabel in zijn contouren te nestelen.

De dunne gebeeldhouwde flanken die aansluiten op een elegant gebombeerde rugpartij en de sierlijk f ijne poten, plaatsen 

het model op een bijzonder design voetstuk. Door de optionele hoge- en lage rugvariaties en het sierlijk voetbankje, biedt 

de fauteuil FUGA een opvallende eenzit variant in elk interieur. In combi-leder/stof bekleding oogt FUGA heel geraffineerd, 

maar ook een uni-afwerking in soepel leder of prachtige stof begeleiden het design met klasse. Een dubbele, samengestikte 

bies maakt het helemaal af.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de fauteuil FUGA met vakmanschap vervaardigd in de JORI productieateliers 

in België en is hij verkrijgbaar in een ruim kleurgamma van kwaliteitsvolle lederen en stoffen bekledingen. Een combi-

bekleding in leder/stof uitvoering behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Onderstel: uitvoering in zwart of mat brons gelakt.

Richtprijs: vanaf ± 1600 EUR (incl. BTW) voor een zetel met lage rug in stof.

Met de ‘JORI configurator’ kan je de zetel FUGA op basis van de ruime optielijst naar wens samenstellen.

Over designer Frans Schrofer (NL)

Frans Schrofer (1956) stamt uit drie generaties van meubelontwerp en kunst en studeerde in 1983 af 

aan de Design Academy In Eindhoven. Hierna startte hij zijn eigen design studio, Studio Schrofer. Zijn 

meubelontwerpen verenigen traditie, hedendaagse tendensen, futurisme en precisie in doordacht en 

discreet design.
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L AUR A
DESIGN/CUNO FROMMHERZ

Ontwerper Cuno Frommherz ontwikkelt voor JORI een gevarieerde set van tafels, die opvallen door hun vlot gebogen 

belijning en de rijke materiaalkeuze, die eindeloos veel combinaties mogelijk maken. 

Een mooi zitmeubel komt pas helemaal tot zijn recht wanneer ook alle bijpassend accessoires het design perfect begeleiden. 

Dat was meteen de challenge en ook het uitgangspunt van designer Cuno Frommherz om een set van tafels te creëren, die 

door hun elegante soepele lijnen de vormen van het JORI zitmeubelaanbod gracieus ondersteunen.

En het resultaat mag er zijn. De gevarieerde LAURA tafelset brengt een keuze uit maar liefst drie vloeiende vormen: rond, 

ovaal of achtvormig. Maar ook de aangeboden materiaalkeuze van het tafelblad, in massief hout, marmer of glas laat een 

waaier aan combinatiemogelijkheden toe.

Net zoals de volledige JORI-collectie is de tafelset LAURA met vakmanschap vervaardigd in de JORI productieateliers in 

België en is ze verkrijgbaar in een reeks uiteenlopende vormen en materialen:

Vormen tafel: rond, achtvormig of ovaal design.

Materialen tafelblad: afhankelijk van de afmeting in massief notelaar/eik, Emperador marmer gepolijst , glas. 

Richtprijs: vanaf 497 EUR (incl. BTW).

Over designer Cuno Frommherz (CH)

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 f ilosofie 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.

Cuno Frommherz behaalde met verscheidene ontwerpen belangrijke designawards.
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JORI - INNOVATIVE SEATING COMFORT SINCE 1963
JORI is de Belgische créateur van perfect zitcomfort. Sinds 1963 ontwerpt JORI hedendaagse sofa’s lounge & relaxzetels, 

evenals stoelen, tafels en interieuraccessoires. Elk meubel wordt ontworpen in nauwe samenwerking met internationale 

topdesigners en met de grootste zorg ontwikkeld in ons eigen atelier.

Zo staat JORI voor 100% Belgisch vakmanschap en vertrekken zowel onze collecties als ons maatwerk van een

hoogwaardige, nobele materiaalkeuze en sublieme afwerking. Want onze ambitie blijft uw comfort.

PERSBERICHT & HD-BEELD
Te downloaden via www.jori.com/presskit

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
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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/

