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COSY GHOST : TIJDLOOS ELEGANT 

Cosy Ghost heeft zijn naam niet gestolen. Een heerlijke uitnodiging om voluit cosy te relaxen. Zijn rond karakter en geïntegreerde 
armleggers strekken zich naar hemels comfort. Met zijn sobere, hedendaagse vormgeving past hij perfect in elk interieur. 
Bovendien is hij verkrijgbaar in 3 maatvoeringen voor een perfecte fit. 
 
Configureer uw COSY GHOST op http://www.jori.com/nl/Cosy Ghost 
 

Sven Hansen 
Het designbureau Murken Hansen werd opgericht in Berlijn door Hauke Murken en Sven Hansen. "Ons 
designdoel is om dingen beter te maken. Wij houden van helderheid, eenvoud, intelligentie, tradities, 
ideeën-pingpong. Maar ook van Duits functionalisme, lang aan ideeën werken, kennis die niet tot 
zekerheid verhardt, mensen die dingen waarmaken. Wij vinden dat mensen minder, maar 
kwalitatievere objecten moeten bezitten en daarom proberen wij producten te maken met een 
uitstekende bruikbaarheid, topkwaliteit en eenvoudige schoonheid. Ons basisconcept kan je 
omschrijven als zacht minimalisme. Zo blijven onze producten vele jaren actueel. Dit is onze bijdrage 
aan duurzaamheid. "   https://murkenhansen.de/ueber-uns/  

ALGEMENE MODELINFO 

• Relaxzetel beschikbaar in mono-move versie. 

• Relaxzetel beschikbaar in 3 maten: mini, medi en maxi. Alleen relaxzetel medi beschikbaar met zithoogte + 4 cm. 

• Leverbaar in leder en stof. Combibekleding niet mogelijk 

• Keuze uit verschillende voeten. 

• Bies in zelfde kleur voor leder bekleding ; contrasterende lederen bies in 6 standaardkleuren voor stof bekleding. 

• Frame : stalen mechanisme. 

• JORI garandeert een maximale belasting tot 120 kg. 

• 2D en 3D beeldmateriaal voor visualisatie is beschikbaar op onze website. 

• Zitmeubel met afneembare hoezen (door professionele partij uit te voeren) 
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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 

 

COSY GHOST MONO-MOVE 

 

     

      
      

      

 

COSY GHOST VOETEN 

     

 

7790-4BCLB 7790-4BCCH 7790-5B-LB 7790-5B-CH 7790-RB-L  
4-ster voet golvend gelakt 4-ster voet golvend 

chroom hoogglans 
5-ster voet gelakt 5-ster voet chroom 

hoogglans 
ronde voet leder  

      
 


