Antonio

Antonio

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

designteam combinatie
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Onze collega en openhaarden specialist Ton Wennekers
wilde een speciale stoel voor zich zelf. Geinspireerd door
de laatste serie open haarden zocht hij een stoel met een
industriele uitstraling. De stoel die hij in zijn hoofd had
kon hij nergens vinden. Dus legde hij zijn idee voor aan
het Perida team. Het resultaat model Antonio. Stoer staal
met zichtbare lasnaden en blanke lak poedercoating is
gecombineerd met de comfort-kennis van Perida.
De Antonio is afgewerkt met prachtig leer en stoere stiknaden.
Het zware leer is in meer dan 40 kleuren leverbaar.
N208
Het frame kan in nagenoeg alle RAL kleuren worden geleverd.
BLOEMENDAAL
Zoals gewoonlijk maakt Perida de Antonio geheel op maat.
PIJLSL
Een poef is in dezelfde uitvoering leverbaar.
AAN
Richtprijs fauteuil in leer vanaf € 1950,- Poef € 650,-
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Over Perida
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
reen
ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA
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.
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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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Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier. Perida sinds 1903

www.perida.nl
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