
C e n t u r y

50 jaar na de introductie van ons eerste

seriemodel Como gebruikte Paul Ridder

dezelfde basismaten voor zijn creatie Century.

De uitgangspunten van toen waren de

inspiratie voor dit nieuwe model.

Een verantwoord gebruik van materialen,

minimale buitenmaten, luchtig design en in

een breed scala van interieurs toepasbaar.

Aan deze voorwaarden voldoet de Century

ruimschoots en als u in de fauteuil plaats neemt

voelt u meteen de lange Perida ervaring

die garant staat voor het bereikte comfort.

De basis is geheel van beukenhout inclusief

de beide zijkanten die in veel andere

tinten kan worden ingekleurd. Deze

fauteuil wordt geleverd in Dik leer,

Alcantara of luxe stoffen.

En ondat de naam Century refereert aan 

ons 100 jaar bestaan hebben we aan deze

fauteuil een heel speciaal prijskaartje gehangen.
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M u l t i C o m f o r t C h a i r
Paul Ridder 2003

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 massa, 

maar maatwerk en top kwaliteit. Bij Perida kan veel;

hoger, lager, harder, zachter, breder, korter of dieper.

Wij maken het op uw maat. Door het directe contact

tussen Atelier en eindgebruiker ontstaat ook een

interessante prijs. Misschien niet in aanschaf de

goedkoopste maar als u de prijs deelt op het aantal

jaren dat zo'n  bank of stoel meegaat zit u bij ons erg

voordelig. Tevens investeert u in een duurzaam product 

waardoor u mee profiteert van een schoner milieu. We

hebben een aantal initiatieven genomen om

verdere vooruitgang te

boeken in onze  

eco-bewuste aanpak van de productie. 

Ontdek wat Perida voor u kan betekenen en kom vrijblijvend

in onze showroom 'proefzitten', daar staan veel modellen

in leer, stof of Alcantara.

Productie 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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ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA

Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier. Perida sinds 1903

Century

made to measure


