
 

  

 Model Hortense 
  

 

printdatum : 01.04.2022 / V1.0 JORI n.v. - Hoogweg 52, B-8940 Wervik tel. +32 56 31 35 01 
email : jori@jori.com - www.jori.com 

 

 

HORTENSE : HEDENDAAGSE INTERPRETATIE VAN DE KLASSIEKE SECRETAIRE  

De ranke en elegante vormgeving werd reeds bij de lancering bekroond met de German Design Award 2016. Deze schrijftafel of 
elegant bureau is uitgevoerd in massieve notelaar en afgewerkt met zadelleder. 
 
Configureer uw HORTENSE op http://www.jori.com/nl/Hortense 
 

POCCI + DONDOLI : WERELDBURGERS 
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. 

 

ALGEMENE MODELINFO 

• Desk met bureaublad in massieve Amerikaanse notelaar en zadelleder. 

• Alleen verkrijgbaar in zadelleder vegetalia black of corda 

• Voorzien onderaan met 1 lade in zadelleder en bovenaan met 2 opbergvakken en oplaadvak voor GSM, tablet, ... 

• Frame : chroom hoogglans of gelakt in één van de JORI standaardkleuren (zie algemene info) 

• 2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website. 
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Indien functies aanwezig, zijn de afmetingen steeds in open toestand opgegeven. 
W=breedte van het element, D=diepte, H=hoogte, SH=zithoogte, SD=zitdiepte, AH=hoogte armlegger. 
Lichte afwijkingen zijn mogelijk. 
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TECHNISCHE MODELINFO 

 

  

    

 d101-DW     
 desk notelaar     

 W 105 D 61 H 80     
 


