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2½ zits 205

3 zits in 2 delen 225

Wie de ontwikkeling van kussenbanken sinds

1950 nauwlettend volgt komt een bank als model

de Country steeds weer tegen.  Een tijdloze bank

met een aantal speelse vloeiende lijnen die de

Country zijn gezellige en behaaglijke uitstraling

geven. Het speciale sandwich kusseninterieur

heeft de uitstraling en het comfort van dons maar

hoeft veel minder te worden geschud. 

Country  is solide gebouwd. De rompen zijn van

beukenhout bespannen met gehard stalen veren

en afgedekt met speciale schuimlagen. 

In 2005 ontwikkelde Paul Ridder voor dit model

de neerklapbare arm. Deze armleggers kunnen

links en/of rechts geplaatst worden. Handig voor

een extra slaapplaats of een dutje tussendoor.

Country wordt geleverd als fauteuil, loveseat,

2-zits, 2½-zits, 3-zits in 2 delen en 3 zitsbank. 

De beukenhouten poten kunnen in diverse kleuren

afgewerkt worden. Als

bekleding heeft u keuze

uit leer, stof of Alcantara

C o u n t r y

3 zits 260

Perida team

+ 34

Country

Alle maten zijn buitenmaten. Vanwege de zachte stoffering zijn afwijkingen + of - 2 cm per zijde mogelijk

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 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. We

hebben een aantal initiatieven genomen om

verdere vooruitgang te

boeken in onze  

eco-bewuste aanpak van de productie. 

Ontdek wat Perida voor u kan betekenen en kom vrijblijvend

in onze showroom 'proefzitten', daar staan veel modellen

in leer, stof of Alcantara.

Green
ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA

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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