
 innovative seating comfort since 1963

GRATIS* goed gevoel
comfortopties bij je sofa
Actie geldig bij aankoop van een sofa Tigra of Longueville Landscape van 15 maart tot 15 juli 2019.

Gratis poefs

Gratis verstelbare armleggers

Gratis bijzettafels

Gratis losse decoratiekussens

Gratis hoofdsteunen



 * Koop je één van JORI’s bestseller sofa’s (model Tigra of Longueville Landscape), 
dan krijg je wellness voor in je woonkamer. Want wij doen er nog extra comfort  
bovenop. Je mag immers voor 15% van de aankoopwaarde gratis comfortopties kiezen: 
BIJKOMENDE HOOFDSTEUN, VERSTELBARE ARMLEGGER, EXTRA KUSSENS, 
EEN BIJPASSENDE POEF, EEN PENTAGONO BOX OF BIJZETTAFELTJES.
 
Nooit was zitcomfort zo royaal.

GRATIS* GOED GEVOEL  
COMFORTOPTIES BIJ 
LONGUEVILLE LANDSCAPE- 
EN TIGRA-SOFA’S

GRATIS HANDIGE SUCCESTAFELTJES
 
Deze handige succestafeltjes (model Stellato)  
hebben een uitneembare inlay in glas of leder.  
Fijn van ontwerp en onderhoudsvriendelijk.  
Maar je kan eveneens kiezen uit onze ruime  
collectie Ascot bijzettafeltjes of voor een uniek  
Pentagono model.

GRATIS BIJPASSENDE POEF
 
Zowel bij de sofa Tigra als Longueville Landscape 
hoort een bijpassende poef. Een heerlijkheid  
om je te strekken in extra comfort.

GRATIS VERSTELBARE ARMLEGGER (TIGRA SOFA)
 
Met de traploos verstelbare armlegger creëer je  
in een handomdraai extra zitplaatsen of  
extra ligruimte. Eén van de handigste en meest 
gewaardeerde comfortinnovaties van JORI.  
Zo kan je je sofa steeds aanpassen aan je instant 
wensen. Of aan onverwachts bezoek.

GRATIS BIJKOMENDE HOOFDSTEUN
 

Met de bijkomende verplaatsbare hoofdsteun  
tover je je sofa om tot een ware relaxzetel.  

Een afneembaar comfort-accessoire.  
Volledig naar keuze, in leder of stof. 
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TIGRA
 D IVANBASE
DESIGN/VERHAERT NEW PRODUCTS

Soberheid siert.
Met zijn verrassend aparte look en zijn 
alom geprezen zitcomfort maakt de 
Tigra Divanbase duidelijk het verschil. 
Met zijn losse rugkussens en zijn vele 
feel good accessoires is hij heerlijk om 
in te nestelen. Je kan nu uitzonderlijk 
gratis opties toevoegen: van extra 
hoofdsteun tot bijpassende poef of  
extra kussens. Het wordt er alleen 
maar gezelliger op.

GOED GEVOEL
COMFORTOPTIE 
SUGGESTIE
De Tigra poef is de slimme optie. 
Deze poef past perfect tussen de 
zitelementen van de sofa waardoor 
hij de horizontale architectuur van de 
sofa accentueert. Maar hij is eveneens 
inzetbaar als een aparte poef voor 
extra comfort.

Deze actie is eveneens geldig op de  
Tigra Landscape en Open Base.
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 LONGUEVILLE 
 LANDSCAPE
 DESIGN/VERHAERT NEW PRODUCTS

Italiaanse uitstraling
De stijlvolle look van de Longueville 
Landscape combineert Belgisch vak-
manschap met Italiaanse uitstraling. 
De fijn ge sculpteerde hoekpoten en 
de discrete accentbiezen verheffen dit 
model tot sublieme elegantie. En met 
de verstelbare armlegger heb je extra 
zitplaats bij een plots vriendenbezoek. 
Kortom, zitcomfort met functionaliteit.

GOED GEVOEL
COMFORTOPTIE 
SUGGESTIE
De ruime collectie Ascot-tafeltjes 
omvat naast vierkante, ronde en kwart-
cirkel-modellen eveneens een handig 
overschuifmodel en een mimiset  
(drie tafeltjes die onder elkaar kunnen 
geschoven worden). Voor hun onderstel 
kan je bovendien kiezen tussen zwarte 
lak, brons lak of chroom hoogglans. 
Keuze te over.
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JORI is zitcomfort. Maar van 15 maart tot 15 juli 2019 doen we je extra comfort cadeau.  
Bij aankoop van een sofa Tigra of Longueville Landscape mag je volledig gratis  
comfortopties kiezen, ter waarde van 15% van de aankoopprijs. 

Een unieke aanbieding die je sofa verheft tot zalig zitcomfort. 

15% GRATIS 
COMFORTOPTIES 
VOOR 100% ZALIG 
ZITCOMFORT


