
K U B I K

KUBIKVoor model KUBIK zijn de ingrediënten „geleend“ van

verschillende succesvolle Perida ontwerpen. Is uw inrichting

klassiek, modern of tijdloos, door bekleding en uitvoering

past u de KUBIK daar moeiteloos op aan. Het frame bestaat

uit een combinatie van multiplex en beuken. De vering in dit

model is ontwikkeld volgens de laatste stand van de

stoffeertechniek. De vulling in zit en rug bestaat uit

diverse lagen koudschuim afgedekt met Super Dacron

van Du Pont. Alle naden zijn dubbel doorgestikt met

een eigentijdse stolpnaad voorzien van veiligheidsband 

en zullen de grootste belasting moeiteloos doorstaan. 

Hierdoor blijft de KUBIK tot in lengte van jaren zijn goede

vorm behouden. KUBIK wordt geleverd in dik leer,

Alcantara en luxe stoffen. Prijsvoorbeeld:

2-zits in een goede stof vanaf € 2400,-

Perida design team

BETAALBAAR EIGENTIJDS DESIGN

IN EEN KWALITEIT DIE VROEGER ZO GEWOON WAS

MEER DAN 100 COMBINATIES MOGELIJK

BEKLEDING: LEER, STOF OF ALCANTARA

Green
ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA

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

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

w w w . p e r i d a . n l

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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