
Een elegante tafeldame met lange slanke benen en

een kittig kontje. Zoals gebruikelijk heeft Perida zich

weer uitgesloofd om optimaal zitcomfort en levensduur 

te creëren. De ondersteuning van zitvlak en rug is perfect

voor diners met vele gangen. Over de levensduur van

het ranke onderstel hoeft niemand zich zorgen te maken. 

De solide constructie is onzichtbaar, maar hij is er wel. 

We geven er zelfs 10 jaar garantie op. 

Model Entree draagt zowel stoffen als leren bekleding. 

De ranke benen hullen we zelfs in acht kleuren voor

geraffineerd ton sur ton of als uitdagend fashion statement

frame:      gebogen beukenhouten schaal

onderstel: massief beuken

vering:      cylindrisch

vulling:     koudschuim HR

E n t r e e
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diepte 53

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

Entree

Green
ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA

Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier. Perida sinds 1903

Perida: Produktie van exclusieve zitmeubelen

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

Atelier + Showroom

  Vijfhuizen (Haarlemmermeer)

  Kromme Spieringweg 565

  Open:   Ma t/m Zaterdag van 10 tot 17 uur

Openbaar vervoer

  NS station Hoofddorp          verder met;

  Zuidtangent

     halte Vijfhuizen (Floriade) (10 min. lopen)

                                          of verder met;

  Meertaxi bel  023-5346888   

Avondopening:  Uitsluitend op afspraak

Handelsregister: KvK Amsterdam 34045335
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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.
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