
R O M A N C E

Voor de Romance is ontwerper Paul Ridder geïnspireerd

door het laatste nieuws uit Milaan. Met de Romance is een

perfecte balans gecreëerd tussen ultiem comfort en super

ranke vormgeving. Een ombouw die de bank als een kader

omvat. Hierdoor is het mogelijk om het frame een afwijkende

bekleding of kleur te geven van de kussens. Voor minimaal

onderhoud heeft de Romance een vast gestoffeerde zit en

rug. Het binnenwerk van zit en rug bestaat uit verschillende

lagen superieur koudschuim en kan naar wens in veerkracht

worden aangepast. De ranke pootjes zijn van gepolijst

aluminium. Op verzoek maken we de Romance ook met

notenhouten poten. De romp is net als alle Perida modellen

gemaakt van beukenhout gecombineerd met multiplex.

Een solide constructie waar we met een gerust hart 10 jaar

garantie op geven. Het zitgedeelte is uitgevoerd met stalen

nozag veerelementen en dat voel je direct als je in de

Romance plaats neemt. Als enige fabriek in Nederland kan

Perida de Romance geheel naar uw wensen aanpassen. 

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

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 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
Voel het verschil

ROMANCE

vanwege l osse s to f f e r i ng me t dac ron en wa t t en kunnen ma ten + o f - 2 cm a fw i j k en .

diepte 78
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85

44

2-zits 140

3½-zits 220

3-zits 200 2½-zits 180

2+ -zits 160

4-zits 240

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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