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3 Jori
Potterie & decoratie
Jori is een groothandel in potterie en decoratie.
De dienstverlening van Jori steunt op drie pijlers:
aangename prijzen, goede kwaliteit en de beste service.
Jori levert een complete collectie potterie van hoogwaardige kwaliteit, in diverse maten en materialen, van groot tot
klein, in diverse tijdloze tinten en in harmonieuze vormen.

in grijze tint), als de
lichtere materies als
fiberstone, fiberglass en
polystone. In alle collecties
zit een grote verscheidenheid van vorm, met in polystone bijvoorbeeld megacubics van 1x1 meter, maar

Jori is het geesteskind van JOhan Stouthuysen en RIa Van Ende.

ook rechthoekige exemplaren.

Jori staat bekend als een jong en dynamisch importbedrijf en groothandel. Jori houdt de meeste producten zelf op voorraad in de twee

De strakke vormen van de

magazijnen in Heusden-Zolder, waardoor snelle levering gegaran-

buitenpotten lenen zich uitstekend

deerd is.

voor plaatsing in de hedendaagse
moderne tuin, alsook voor het decore-

Potterie

ren van hotelentrees, ontvangstruimten of grote concepten met

De potterie is in te delen in twee grote categorieën: binnen- en

planten. De XL potten zijn bovendien ook uitstekend geschikt als

buitenpotterie. In de collectie buitenpotterie zitten zowel de zwaar-

mini-vijver. In sommige buitencollecties zitten tevens decoratieve

dere materialen, zoals cimstone (mengeling van cement met steen

items voor de tuin, zoals oliebranders in verschillende maten en
hoogtes. Met deze brede toepassingsmogelijkheden en productrange kan eenieder zijn tuin geheel in stijl aankleden.

Binnenpotterie en decoratie
Met de binnenpotterie richt Jori zich op bloemisten en tuincentra,
die hedendaagse bloemwerk steeds vaker voorzien van een passende vaas of schaal. Ook het assortiment indoorpotterie biedt een
grote verscheidenheid aan vormen en kleuren, aangepast aan de
seizoenen. Er wordt goed geluisterd naar de behoeften van de
bloemist, om zo nieuwe vormen te creëren die zich uitstekend
lenen voor eigentijdse samenstellingen en arrangementen.
Naast een uitgebreid assortiment binnen- en buitenpotterie voorziet Jori tuincentra en bloemisten ook
van sfeervolle, seizoensgebonden decoratieartikelen,
zoals windlichten en kerstartikelen. Ook omvat de
collectie een grote verscheidenheid aan rieten, zinken
en houten producten alsook glaswerk en decoratiematerialen als glasstenen en kiezels.
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Jori Groothandel bvba
De Lange Beemden 21 • B-3550 Heusden-Zolder
T: +32 (0)11-436289 • F: +32 (0)11-436289
info@groothandeljori.be • www.groothandeljori.be
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Showroom

Jori Groothandel is gevestigd op de industriezone De Lange

Alle items van Jori Groothandel zijn te bezichtigen in de showroom

Beemden 21 te Heusden-Zolder (Belgisch-Limburg, op zo’n 15 km

in Heusden-Zolder, die iedere maandag geopend is van 9 uur

afstand van Hasselt. Het bedrijf is zeer makkelijk bereikbaar via

’s ochtends tot 6 uur ’s avonds. Wie niet in de gelegenheid is om

de E314 (Leuven-Aken), afrit 28. De showroom, het magazijn en

op maandag de showroom te bezoeken, kan een afspraak maken

kantoor zijn hier gevestigd op circa 800 m van de afrit. Bovendien

voor bezoek op een van de overige dagen.

is Jori met zijn collecties potterie en decoratiematerialen aanwezig
op vakbeurs GardenBusiness in Gorinchem.

