
ZOWEL IN LEDER ALS IN STOF.
JORI OMHULT MET WELZIJN. 



UW WELZIJN HOUDT  
ONS BEZIG.

SHIVA JR-3960 - DESIGN : JEAN-PIERRE AUDEBERT



Passie uit West Vlaanderen
Juan Jurion, de bezielende persoon-
lijkheid die JORI in 1963 oprichtte, 
is tot op vandaag gepassioneerd op 
zoek naar ultiem zitcomfort, tijdloos 
design en onevenaarbare kwaliteit. 
De man die in de jaren 70 leder als 
exclusief maar gangbaar materiaal 
voor zitmeubelen introduceerde, staat 
vandaag nog steeds aan de top van 
een bedrijf, dat van innovatief welzijn 
z’n handelsmerk maakt.

Passie uit West Vlaanderen
Juan Jurion, de bezielende persoon



IDAHO JR-7570 - DESIGN : JEAN-PIERRE AUDEBERT

Geen welzijn zonder 
innovatie.
Wie zichzelf niet voortdurend in vraag 
stelt kan niet tot de absolute top blijven 
behoren. Tot vandaag tekent JORI voor 
verschillende grensverleggende, inno-
verende en wereldwijd gebrevetteerde 
ontwerpen. Zo garandeert de legen-
darische JORI-relaxfauteuil de spierto-
nus  0. Die treedt pas op wanneer elke 
mogelijke spier in het lichaam totaal 
tot ontspanning komt.



Tijdloos design én 
comfortabel.
JORI werkt hand in hand met verschei-
dene teams van internationaal gere-
puteerde designers, om puur welzijn 
af te leveren. Het sublieme lijnenspel 
en de beste materialen zijn helemaal 
in functie van het legendarische en 
ongeëvenaarde zitcomfort. Een streef-
doel, waarvoor JORI tot geen enkele 
toegeving of compromis bereid is.

PACIFIC

ICE CUBE RUMBA

Compromisloos.  
Van buiten én van binnen.
Exclusiviteit begint met kwaliteit. 
Dat zie je, ruik je en voel je aan het 
royale volle nertsleder. Alle gebruikte 
materialen zijn van topkwaliteit en 
worden volgens de strengste normen 
geassembleerd. Ze hebben tot doel 
de gebruiker een unieke zitervaring 
aan te bieden die haast oneindig kan 
herhaald worden.

PACIFIC



TIGRA JR-2225 - DESIGN : VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES

STOF VOOR WELZIJN.



Een uitgebreid  
gamma stoffen.
Sinds meer dan 50 jaar biedt JORI 
compromisloos zitcomfort aan in com-
promisloos leder. Maar u kunt even-
eens van dit sublieme welzijn proeven 
in een stoffen bekleding. Ontdek hoe 
JORI exclusiviteit, kwaliteit, zitcomfort 
en tijdloos design met stof bekleedt.



Een hoogkwalitatieve 
stofcollectie voor exclusief 
zitcomfort.
Qua kwaliteitseisen is JORI net 
zo streng voor zijn stoffen als 
voor zijn leder. Met een slijtvast, 
onderhoudsvriendelijk en kleurecht 
gamma als resultaat. JORI biedt u de 
keuze uit verschillende stofkwaliteiten.  
Zodat u voor de kleur, de uitstraling 
en het zitgevoel kunt kiezen die u als 
gegoten passen.



LINEA JR-8700

YOGA JR-3390BRAINBUILDER JR-7760

AANBIEDING:  
VAN 1 JANUARI 
TOT EN MET 
30  JUNI 2015 : 
STOFUPGRADE 
OP ALLE 
ZITMEUBELEN

Sinds meer dan 50 jaar biedt JORI 
compromisloos zitcomfort aan in 
compromisloos leder. Vanaf nu kunt 
u eveneens van dit sublieme welzijn 
proeven in een stoffen bekleding. Wie 
van 1 januari tot en met 30  juni  2015 
voor stof gaat, kan tegen instapprijs 
uit alle hoogwaardige JORI-
stofbekledingen kiezen.

PIURO

NAVYETERNITY

ESRADA

LINEA JR-8700

PIURO



WELZIJN OP MAAT.

SHIVA JR-3960 - DESIGN : JEAN-PIERRE AUDEBERT



Aanpassen naar hartenlust.
Bepaal zelf hoe u wil zitten en verfijn 
uw comfort: JORI zorgt voor intelligente 
verstelmogelijkheden en grensverleg-
gende opties. Pas de zithoogte aan, 
kies tussen verschillende rugvarianten 
of armleuningen, verwen uzelf met  
knusse aangepaste hoofdkussens, of 
moduleer uw sofa in een handomdraai 
tot een loungebank of zelfs een chaise 
longue.



JORI maakt zitmeubelen met een ziel, die alle zintuigen weten te bekoren. 
En werkt hiervoor hand in hand met een vast team van internationaal 
gereputeerde designers.

JORI-DESIGN:   
DE VOLMAAKTE 
HARMONIE TUSSEN 
ZITCOMFORT EN 
ESTHETIEK.

VERHAERT NEW PRODUCTS 
& SERVICES

1. Jean-Pierre Audebert   
2. Christophe Giraud
3. Pocci+Dondoli   
4. David Fox   
5. Verhaert New Products & Services
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