Multi Comfort Chair

C o m p a n y

Company

Produktie van exclusieve zitmeubelen
naar wens van de klant.
Perida showroom:
Designcentrum Haarlem (ingang KOL)
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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De tijd dat we na het eten met z'n allen van
eettafel naar de zithoek verhuisden om
koffie te drinken en verder te kletsen raakt
meer en meer achter ons.
De eettafel wordt weer het centrum van onze
sociale contacten.
Om lang te kunnen blijven zitten
ontwikkelde Perida een geheel nieuw
concept. De multi comfort chair. Een stoel
die zich aan alle situaties aanpast.
Metalen ondervering in zowel zit als rug
geven voldoende ondersteuning terwijl
de afdekking van koudschuim zorgt
voor comfort en gelijke drukverdeling.
Voor en achter rollen (geremd)
Company is leverbaar in alle leersoorten,
luxe stoffen en Alcantara.
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Paul Ridder design
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Over Perida
Perida maakt, al meer dan 110 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.
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Internet: www.perida.nl
e-mail: info@perida.nl
88
Atelier -stoffeerderij
Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem
Open: Ma t/m Vrijdag van 9 tot 16 uur
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ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA

Ontdek wat Perida voor u kan betekenen
en kom vrijblijvend in onze showroom 'proefzitten',

Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier. Perida sinds 1903

www.perida.nl

door de zachte stofferingen is een maatafwijking + of - 2 cm. per kant mogelijk

