
Juan Jorion startte in 1963 in het West-Vlaamse Wervik (België) met het ont-
werp en de productie van ‘eigentijdse zitmeubelen’. Onder de naam JORI 
specialiseerde het bedrijf zich door de jaren heen in hoogwaardige, heden-
daagse lederen zitmeubelen, die een perfecte combinatie zijn van exclusief 
design, optimaal zitcomfort en hoogstaande kwaliteit.
Het bedrijf vroeg b.dnb-design studio om een slaapbank en een relaxfauteuil 
te ontwerpen met bepaalde eisen die zij hebben opgelegd.

Stijn Roelofs Banner Stageverslag b.dnb-design studio

Cremme is in het Portugees een intersectie van culturen, het is een woord dat 
in veel accenten doorheen Brazilië wordt uitgesproken.
Voorheen heeft de hoofdontwerper van bdnb.design studio al een kapstok 
ontworpen die Cremme zo beviel dat het bedrijf dit product wilt fabriceren. 
Hiervoor waren technische tekeningen en een kennis van de fabrikage nodig. 
Tijdens deze opdracht is dus vooral gewerkt met het software pakket Solid-
Works

RayGun is een creative sound studio in het hartje van Brussel.
Vroeger was het gebouw een luxueuze bedrijfspenthouse waar de CEO zijn 
feestjes door liet gaan. Vandaag is het een grote en lichtgevende studio met 
uitzicht op een groot terras en het Bozar aan de andere kant.
De opdracht was dus om het volledige interieur van RayGun te veranderen en 
het loft-gevoel dat ze beoogden te behouden. Dit gevoel maakt van RayGun 
een studio waar de klant zich makkelijk thuis voelt en de meubels die er in te 
komen staan spelen hier in grote mate mee.

La Buvette is een prijzige restaurant dat ligt in Brussel. Het bevindt zich in een 
oude slagerswinkel met nog steeds hetzelfde gevoel van dat oud gebouw. 
B.dnb design studio heeft reeds een lamp (piéce unique) ontworpen voor dit 
restaurant. Maar nu waren er nieuwe meubels nodig en een herinrichting van 
het interieur dat nog steeds verwijzing maakt naar de oude slagerswinkel.
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