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Change

78

2½ zits 205

3 zits 235

zijaanzicht 90

Alle maten zijn buitenmaten. Vanwege de zachte stoffering zijn afwijkingen + of - 1 cm per zijde mogelijk

Het Perida team ontwikkelde model Change. Met de Change is het mogelijk om eindeloos van bekleding te wisselen. De hoezen van
ombouw en kussens zijn op een slimme manier gestikt. Ze zijn er moeiteloos af te halen voor een bekleding-wissel of een reiniging bij de
stomerij. Door de aanschaf van extra hoezen kunt u de levensduur van de Change makkelijk verdubbelen zonder dat de bank gaat vervelen.
Er zijn vrolijke frisse kleuren voor de zomer en warme behaaglijke tinten voor de winter.
Het frame is gebouwd van multiplex versterkt met beukenregels. De achterrug en de armen zijn volledig geveerd zodat je in deze bank ook
llekker overdwars kunt gaan zitten terwijl je heerlijk wordt opgevangen door de donszachte kussens. De zitvering is gemaakt naar het principe
van de boxspring. Ga in de bank zitten en ontdek, het is... “Time for a Change”

... hoger, breder, dieper, harder, zachter. Perida maakt, al meer dan 100 jaar,
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banken en fauteuils geheel naar wens van de klant. Geen massa, maar maatwerk en
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top kwaliteit. 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
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kom vrijblijvend in onze showroom ‘proefzitten’, Perida. Zitcomfort op maat.
Perida meubelindustrie. Kromme Spieringweg 565. 2141 AL Vijfhuizen (Haarlemmermeer)
Tel. 023 5589100. email: info@perida.nl. Showroom open: maandag t/m Zaterdag 10-17 uur.

www.perida.nl

Alkmaar
A9

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER. SINDS 1903

