
S U N N Y

De eettafel is al tijden weer het centrum van onze

dagelijkse bezigheden.  Om lekker lang te kunnen blijven zitten

ontwikkelde Perida al verschillende multicomfort chairs.

Model Sunny is onlangs geheel gerestyled en aangepast

aan de wensen van nu. Sunny ondersteunt bij eten, werken,

vergaderen en uitbuiken. Metalen ondervering in zit en rug

geven voldoende ondersteuning terwijl de afdekking van

koudschuim zorgt voor comfort en gelijke drukverdeling. 

Sunny heeft een traploos verstelbare rug. (gasveerbediening). 

De rol-zwenkwielen hebben een rubber loopvlak en zijn

geschikt voor elke vloer. De romp is net als alle Perida’s 

gemaakt van beukenhout gecombineerd met multiplex. 

Een solide constructie waar we met een gerust hart 10 jaar

garantie op geven. Als enige fabriek in Nederland kan

Perida de Sunny geheel naar uw wensen aanpassen. 

Sunny wordt geleverd in dik leer, Alcantara of luxe stoffen.

Model met doorlopende zijkanten of met houten poten. 

Design: Paul Ridder

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 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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