
Meet Sophia
De nieuwe sensueel vrouwelijke sofa van JORI 

Op de internationale meubelbeurs van Keulen stelt JORI maar liefst zes nieuwe modellen voor.

Twee ontwerpen zijn gegroeid uit een allereerste samenwerking met gevestigde waarden in de 

designwereld: FUGA van de Nederlandse ontwerper FRANS SCHROFER en DAYDREAMER van de

Duitse designer JOACHIM NEES.  

Zo onthult JORI tijdens IMM de vrouwelijk elegante sofa SOPHIA, een creatie van Zwitsers ontwerper

CUNO FROMMHERZ. De Belgische designstudio VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES pakt uit met een

verfijnde versie van het TIGRA model, de canapé TIGRA LANDSCAPE. 

Ook de Franse designer CHRISTOPHE GIRAUD ontbreekt niet op het appel met een heruitgave van de JORI 

klassieker, GLOVE PURE. Het Italiaanse duo POCCI&DONDOLI vult het JORI accessoire aanbod bij met het

sierlijk bijzettafel trio STELLATO.

Voorts zijn er op de JORI stand de creaties van twee nieuwe amenwerkingen te ontdekken:

de uitgebalanceerde kuipfauteuil FUGA van de Nederlandse designer FRANS SCHROFER en de sierlijke 

relax DAYDREAMER van Duits ontwerper JOACHIM NEES.
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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. 

Het afgestemd assortiment aan salontafels LAURA maakt het SOPHIA LANDSCAPE 

programma helemaal af.

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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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 ± 3400 EUR (incl. BTW) in leder

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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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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T IGR A
L ANDSC APE
DESIGN/VERHAERT NEW PRODUCTS

De succesvolle Tigra sofafamilie krijgt er een telg bij: het model TIGRA LANDSCAPE met heerlijk zittende losse rugkussens, 

geraffineerd potengestel en mobiele hoofdsteunen.  

‘Mix and match’ is vandaag meer dan ooit aan de orde. Vergedreven personalisatie ziet JORI dan ook stilaan als de norm bij 

haar doelpubliek. Kiezen voor Tigra is dan ook kiezen voor je hoogstpersoonlijke feel. Daarom liet JORI de designer van de 

Tigra sofa een derde telg aan de familie toevoegen, die met zijn verfijnde uitstraling duidelijk het verschil maakt met zijn 

broertjes.

De nieuwe TIGRA LANDSCAPE versie brengt dezelfde herkenbare rijkelijk gevulde zit en contouren van zijn voorgangers. Hij 

is echter voorzien van loszittende rugkussens die een variabele zitdiepte bieden en op die manier zowel actief als loungy 

zitcomfort in één sofa mogelijk maken. Trouw aan het JORI body comfort-ideaal, is hij voorzien van een mobiele, uitneembare 

hoofdsteun, in optie verkrijgbaar.

Heerlijk comfortabel, is de TIGRA LANDSCAPE sofa verkrijgbaar met hoge of lage armleggers, die bovendien vast of traploos 

verstelbaar zijn. Net zoals de rest van de Tigra familie, laat het TIGRA LANDSCAPE programma een uitgebreide combinatie van 

elementen toe: sofa’s, eindelementen, chaise longues, aanbouwpoefs, tafels. Om tegemoet te komen aan zowel compacte als 

ruime interieurs, worden 2 zitkussen-breedtes aangeboden.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de TIGRA LANDSCAPE sofa met vakmanschap vervaardigd in de JORI productieate-

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

2 poten, beschikbaar in verschillende afwerkingen.

Richtprijs: vanaf ± 3886 EUR (incl. BTW) in stof voor een sofa 190 cm

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

Over designer Verhaert New Products & Services (B)

Verhaert New Products & Services is een befaamd innovatiecentrum dat vernieuwende producten en 

systemen ontwikkelt voor verschillende sectoren: industrie, lifestyle, medische en openbare sector. 

Als een laboratorium voor innovatie begeleidt Verhaert het creatieproces bij JORI. Beide ondernemin-

gen werken nauw samen om nieuwe ideeën toe te spitsen op de waarden van JORI: design, comfort en 

duurzaamheid. De reeds jarenlange samenwerking tussen beide bedrijven werpt duidelijk zijn vruch-

ten af. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerp van het gepatenteerde relaxmechanisme en de modellen 

Longueville, Chillap en Calypso.
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GLOVE
PURE
DESIGN/CHRISTOPHE GIRAUD

De stijlvolle sofa Glove dankt zijn succes aan ontwerper Christophe Giraud die destijds voor JORI een ultracomfortabele 

sofa met een unieke armleggermechaniek uit zijn designerspen toverde. Vandaag krijgt deze JORI klassieker een nieuwe 

outfit. Het resultaat is het model GLOVE PURE, dat aan de actuele look and feel tegemoetkomt. Met een strakker ontworpen 

potengestel, een fijner front en een bekleding in geraffineerde nieuwe texturen, ziet hij er ineens veel jeugdiger en verfijnd 

uit.  

Klassiekers heruitvinden, in de designwereld is het een populaire sport die spitsmodellen opnieuw doet scoren. Zo denkt 

JORI hier ook over en in plaats van mooie klassiekers voorgoed de laan uit te sturen, kent het merk hen, dankzij een aantal 

discrete ingrepen, een nieuw leven toe.

De voorwaarde is uiteraard dat het model een op en top klassieker is, geschoeid op een voorbeeldige tijdloze basis, die 

toelaat subtiel te sleutelen zonder aan het oorspronkelijk DNA van het design te raken.

Dat is designer Giraud uitstekend gelukt. De nieuwe GLOVE PURE zitbank behoudt de ziel van het klassieke model met 

dezelfde toegankelijke look, verstelbare armleggers en hoge rug voor optimaal zitcomfort. De nieuwe impuls van de sofa 

GLOVE PURE zit hem in een aantal subtiele details, zoals het strakke filigrane kader, dat in afgeronde hoeken uitmondt op 

uiterst fijne pootjes. Verder is er ook de discrete biesafwerking rondom het silhouette van de sofa, die het design een aparte 

couture-look verleent. Ook het front van de sofa oogt lichter dankzij de f ijnere sokkel. Tenslotte is er een extra compacte 

140 cm breedte-maat aan het programma toegevoegd, ideaal voor steeds meer voorkomende kleinere ruimtes.

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt de nieuwe editie GLOVE PURE met vakmanschap vervaardigd in de JORI 

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

Beschikbare breedtes: 140/165/190/215 cm

Onderstel: uitvoering in zwart of mat brons gelakt

Richtprijs: vanaf ± 4409 EUR (incl. BTW) voor een sofa van 165 cm

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

Over designer Christophe Giraud (FR)

Als Frans architect studeerde hij af aan de beroemde ‘Ecole d’Architecture de Normandie’. Giraud heeft 

in elk opzicht zijn tocht doorheen de architectuur met succes afgelegd. Van de bouw van openbare en 

particuliere gebouwen, over showrooms en vergaderzalen, tot zelfs verpakkingsontwerp en design van 

gebruiksvoorwerpen. Hij beschrijft de architectuur als “het zoeken naar de balans tussen ruimte en 

materiaal, tussen vorm en functie”.
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S TELL ATO
DESIGN/POCCI+DONDOLI

Het zit het Italiaans designerduo Pocci+Dondoli in de genen. Bijzonder talentvol tekenden ze voor JORI het trio van 

bijzettafels STELLATO, mooi voor het oog én handig licht. 

Uitgevoerd in matzwart of brons gelakt en met een artistiek elegant onderstel brengt het bijzettafel trio STELLATO een 

speelse eyecatcher in het interieur. Een gedroomd rustpunt voor een glas, een boek of een tablet. De drie hoogtes laten een 

handig gebruik in elke zitpositie toe of creëren een spannend lijnenspel. De eenvoudig uitneembare inlay in zwart glas of 

leder is bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk ontworpen. 

 

Net zoals de volledige JORI-collectie wordt het trio STELLATO met vakmanschap vervaardigd in de JORI productieateliers in 

België en is hij verkrijgbaar in mat zwart of brons gelakt met inlay in zwart glas of leder.  

Richtprijs: ± 649 EUR (incl. BTW) voor een tafel schaal 40 cm

Afmetingen: tafel schaal 40, hoogte 45 / tafel schaal 50, hoogte 55 / tafel schaal 70, hoogte 35 cm

Over designerduo Pocci+Dondoli (IT)

Voor Pocci+Dondoli moet design een uitdrukking zijn van schoonheid, harmonie en vrijheid. Volgens 

hen mag het immers in geen geval onderworpen zijn aan strenge regels, noch kan het bestaan als een 

privilege van een sociale of culturele elite. Een van de voornaamste activiteiten van de studio is het 

onderzoek naar materialen en processen die zodanig bedacht moeten zijn om de beste resultaten te 

halen op het vlak van prijs-kwaliteitverhouding. Ze geven daarbij de voorkeur aan materialen die, via 

gesofisticeerde processen, edelheid en elegantie uitstralen, zoals aluminium, plastic en andere edele 

en antieke materialen zoals leder en pels.
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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/

