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S t o r k y

57/47 50

42 36

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

Storky

130 150 170

Ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum ontwikkelde

Paul Ridder model  ‘Storky.’ Genoemd naar de Ooievaar,

het merk waarmee Perida in 1903 de eerste revolutionaire

comfort-matras op de markt bracht. Storky is ontworpen

om binnen een minimale ruimte een maximum aan comfort

te realiseren. Een beukenhouten frame en een stalen vering

in zit en rug zorgen gegarandeerd voor jarenlang zitplezier.

Storky wordt geleverd met

verschillende poten.

Zowel RVS, hout of

chroom zijn mogelijk

En zoals bij alle

Perida modellen is

alles weer aan de

wens van de klant

aan te passen.

Leverbaar in Leer,

stof of Alcantara.

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: 

  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

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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