Design Panels

perida

Perida introduceert een compleet nieuw programma aan gestoffeerde
interieurpanelen. Deze panelen bieden consumenten, ontwerpers
en interieurbouwers ongekende mogelijkheden in het realiseren
van interieurs met een geheel eigen karakter. Voor de bekleding van panelen kan een keuze gemaakt worden uit verschillende materialen zoals; leer, luxe stoffen, Alcantara
en een enorme verscheidenheid aan kunstleders. Door
onze ervaring in de vliegtuig- en luxe jachtbouw voldoen
deze panelen aan de gestelde brandeisen. De bekleding is op
kunststof verlijmd en daarna op de randen minutieus doorgestikt.
Panelen worden op maat gemaakt volgens tekening of ingezonden CAD tekeningen. De panelen zijn
eenvoudig op diverse ondergronden aan te brengen. Bevestigingsmaterialen worden bijgeleverd.

voorbeeld Bed achterwand
Blooming Hotels Bergen
Architect Clijsters

Perida gaat niet op de stoel van de architect zitten. Wij bieden
u creatieve vrijheid zodat u uw eigen ontwerp kunt laten
produceren als paneel. U maakt gebruik van de ervaring
die wij hebben opgebouwd op het gebied van gestoffeerde
panelen in de luxe jachtbouw. Hier moet alles eenvoudig en
makkelijk verwijderd kunnen worden om de achter liggende
techniek te bereiken. Na plaatsing zorgen deze panelen
voor een geweldig luxe uitstraling. Design-panelen kunnen
worden toegepast als decoratieve wandversiering, plafondbekleding, bed-achterwanden, balie’s en scheidingswanden.
Een beschadigd paneel is snel te vervangen.
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Ter verbetering van de akoestiek zijn ook diverse uitvoeringen
leverbaar. Als bekleding wordt dan gebruik gemaakt van
geperforeerd kunststof of van geperforeerd leer. Voor de basisplaten kan kunststof worden gebruikt maar ook mdf met
glaswol ivm brandeisen. Het materiaal kan “koud” worden
geplakt maar de ondergrond kan ook worden voorzien van
een brandvertragende schuimlaag waardoor de panelen een
wat “mollig” effect krijgen. Afwerkingseffecten worden verkregen door het materiaal door te naaien met diverse sierstiksels. Zowel op de randen als ook in het midden, al of niet
gecapitonneerd
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Voorbeeld
Plafondpanelen
materiaal:
triplex met 1 cm koudschuim
Leder Prairie wit 1,1 mm
Opdrachtgever:
Hakvoort Purmerend
Architect:
Pieter Beeldsnijder

Voorbeeld
Instrumentenpaneel
materiaal:
triplex
Leder Prairie wit 1,1 mm
hard geplakt
Opdrachtgever:
Hakvoort Purmerend
Architect:
Pieter Beeldsnijder
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bedachterwand Blooming hotels
materiaal:
multiplex hard geplakt
Anilin leder niet omgeboekt
doorgenaaid op de wand
Opdrachtgever:
Blooming conferentie hotels
Architect:
Jean Martin Clijster

paneel opgedikt
in RVS omlijsting

wanden kenniscentrum Diaconessenhuis Leiden
materiaal:
multiplex met 3 cm koudschuim
Alcantarabekleding gecapitoneerd.
Opdrachtgever:
Heijmerink bouw
Architect:
van den Berg Kruisheer Elfers
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details:
Honey money stairs and owners dressing
panels in snake leather
opdrachtgever:
Heesen Shipyards
design:
Donald Starkey

details:
met de hand gecapitoneerd bed achterwand.
10 cm schuim op multiplex
1,5 mm leder ocean blue
opdrachtgever:
Royal Huisman Shipyard
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details:
wand showroom Perida
panelen op 18 mm multiplex
2 cm schuim.
leder Nubuck 1,1 mm camel
omgeboekt en op 1 cm van de rand doorgestikt

details:
deurwand owners stateroom
gebogen panelen op deuren
leer koud geplakt op kunststof
omgeboekt.
op 1 cm van de rand doorgestikt
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Voorbeelden

gecapitonneerd plafondpaneel. 15 cm schuim op multiplex
gestoffeerd met leer. ingetrokken capitons zonder knopen

reliëfpaneel. 2 cm schuim op kunststof.
Doorgestikt op leer. Patronen in overleg

18 mm Multiplexpaneel hardgeplakt met nubuck leder
Dubbel doorgestikt volgens patroon. Naden uitgefreesd.

Tuigleer niet omgeboekt maar gekantvet. Eerst doorgenaaid
daarna hargeplakt op triplex

Imitatie Crocoleder naadloos omgezwikt zonder enige plooivorming
Hardgeplakt op triplex
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Tuiglederen wandpaneel met opgestikte tas voor een
heel speciaal project.
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made to measure
Produktie van exclusieve stoffeerprojecten
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
Toonzaal + Verkoop
Vijfhuizen (Bij Haarlem)
Kromme Spieringweg 565
Open: Ma t/m Zaterdag van 10 tot 17 uur
Handelsregister: KvK Amsterdam 34045335
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