
 „ 
De liefde en het vakmanschap straalt er vanaf,

het is een eer om deze prachtige stoel te mogen stylen...“

Maroeska Metz

made to measure

B o B o
P e r i d a t e a m 

O v e r P e r i d a

Perida maakt, al meer dan 100 jaar, banken en fauteuils 

geheel naar wens van de klant. Geen massaproductie maar 

maatwerk en topkwaliteit. Daarom kan alles bij Perida; 

elk model kan hoger, lager, harder, zachter, breder, 

korter of dieper. Precies zoals u dat wilt. 

Kwaliteit verliest vaak in vergelijking met prijsknallers, 

maar als u kwaliteit op prijs stelt weet u ook dat die véél 

langer meegaat en dagelijks méér voldoening geeft. 

Eigenlijk is Perida vanwege de kwaliteit en levensduur 

van haar meubels al meer dan 100 jaar duurzaam. 

Daarnaast werken we doorlopend aan een eco-bewuste 

aanpak van de productie. Ontdek hoe Perida uw woongenot

kan verhogen, kom naar onze showroom en ervaar de 

meest comfortabele manier om op uw geld te blijven zitten. Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier. Perida sinds 1903

Perida: Produktie van exclusieve zitmeubelen

naar wens van de klant.

  Perida meubelindustrie b.v.

  Kromme Spieringweg 565

  2141 AL VIJFHUIZEN

  telefoon 023 5589100

Internet: www.perida.nl

e-mail: info@perida.nl

Atelier + Showroom

  Vijfhuizen (Haarlemmermeer)

  Kromme Spieringweg 565

  Open:   Ma t/m Zaterdag van 10 tot 17 uur

Openbaar vervoer

  NS station Hoofddorp          verder met;

  Zuidtangent

     halte Vijfhuizen (Floriade) (10 min. lopen)

                                          of verder met;

  Meertaxi bel  023-5346888   

Avondopening:  Uitsluitend op afspraak

Handelsregister: KvK Amsterdam 34045335
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Fauteuil BoBo. Een combinatie van inspiratie en dwarsdenken.

BoBo was al leuk op de tekentafel maar het productiemodel

overtreft ieders verwachtingen. De vele

reacties wijzen op de geboorte van een

klassieker. In woonkamer, serre, TV- of 

slaapkamer, BoBo voelt zich werkelijk 

overal thuis. Ieder onderdeel van uw

BoBo kan in leer, stof of

een combinatie

gestoffeerd 

worden. 

Zo wordt een

BoBo helemaal

uw eigen BoBo.

Prijsindicatie: 

Fauteuil in leer € 1595,-

Stof vanaf € 1395,-

optie: armleggers

staal + tuigleer + 200,-



F a u t e u i l B o B o , s t y l i n g M a r o e s k a M e t z

Voor de styling van BoBo hebben we contact

gezocht met de bekende designer Maroeska Metz.

Zij is de eerste die voor een limited edition van

de BoBo tekent. Het resultaat is een reflectie van haar

bekende werken. Zeer eigenzinnig en natuurlijk

een knipoog naar de krul die je vaak bij

Maroeska terugziet. BoBo, een unieke

gelegenheid om  een bijzondere

combinatie van  vakmanschap, design

en kunst in huis te halen. Alles voor

een prijs die ook nog eens geweldig meezit..
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