Hawaï

Produktie van exclusieve zitmeubelen
naar wens van de klant.
Perida showroom
Stephensonstraat 31
2014 KB Haarlem
Perida specialisten aanwezig op
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag
van 11:00 tot 16:00 uur.
Verder op afspraak
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Fauteuil Hawaï is een hoofstuk apart in de Perida collectie.
Een ontwerp uit 1980 en sindsdien door-ontwikkeld tot
een zeer comfortabele relax fauteuil van deze tijd.
Door de uiterste zorg die aan dit ontwerp ten grondslag ligt,
de ergonomische studies en het gebruik van de beste
materialen zou fauteuil Hawaï wel eens ‘de stoel
van u leven’ kunnen worden.
De bijbehorende poef is een zitmeubel op zich.
Een gemakkelijke bijschuiver die meer is dan alleen maar
een heerlijke voetenbank. Fauteuil Hawaï is leverbaar in
verschillende maten; Standaard, Royal, XL en XXL. en
Actief. Actief heeft een hogere zithoogte, hogere armleggers
en minder helling in de zitting. Speciaal gemaakt voor
mensen die zonder veel inspanning snel willen opstaan.
De poefhoogte wordt altijd op de zithoogte aangepast.
Hawaï heeft een romp van beukenhout, multiplex zijpanelen,
metalen vering en het interieur is volledig koudschuim.
Hawaï wordt geleverd in dik Leer, Aantara of luxe stof.
Een traploze verstelling van het rugdeel en de bovenzijde
van de poef is als extra optie leverbaar.
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Perida Profiel
Perida maakt, al meer dan 100 jaar, banken en
fauteuils geheel naar wens van de klant.
Geen massa, maar maatwerk en top kwaliteit.
Op 27 Oktober 2003 verleende koningin Beatrix
ons bij beschikking het predikaat Hofleverancier.
Bij Perida kan veel; hoger, lager, harder
zachter, breder, korter, dieper, u zegt het maar.
Door het directe contact tussen fabriek 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.
Dat bewijzen duizenden tevreden klanten die
van generatie op generatie steeds weer voor
‘n Perida hebben gekozen.
Ontdek wat Perida voor u kan betekenen en
kom vrijblijvend in onze showroom ‘proefzitten’,
daar staan veel modellen in leer, stof of Alcantara.

Internet: www.perida.nl
e-mail: info@perida.nl
Atelier -stoffeerderij
Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem
Open: Ma t/m Vrijdag van 9 tot 16 uur
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Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier. Perida sinds 1903
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