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De door Le Corbusier ontworpen kussenbank in

buisframe uit 1928 inspireert het design-team

van Perida nog steeds bij het ontwikkelen van kubistische

banken. Door de verbetering in de moderne koudschuimen

zijn de banken wel steeds comfortabeler geworden.

Neem bijvoorbeeld de combi uitgvoering leer met stof.

Een ombouw die heel lang mee gaat. De stoffen kussens met

hoezen die je naar gelang het tijdsbeeld of behoefte 

heel makkelijk en voordelig kan vervangen. Zo wordt Leisure

een tijdloze klassieker die nooit zal vervelen. 

De Leisure is solide gebouwd. De rompen zijn van beuken-

hout bespannen met gehard stalen veren en afgedekt met

speciale schuimlagen. In leer worden de kussens aan elkaar

verankerd door een deelbare ritssluiting.

Leisure, 

doordacht

tot in het kleinste

detail voor lang zitplezier.

L e i s u r e

poef

bxd 60x50

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

Leisure

P e r i d a P r o f i e l

Perida maakt, al meer dan 110 jaar, banken en

fauteuils geheel naar wens van de klant.

Geen massa, maar maatwerk en top kwaliteit.

Op 27 Oktober 2003 verleende koningin Beatrix

ons bij beschikking het predikaat Hofleverancier.

Bij Perida kan veel; hoger, lager, harder

zachter, breder, korter, dieper, u zegt het maar. 

Door het directe contact tussen fabriek 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.

Dat bewijzen duizenden tevreden klanten die

van generatie op generatie steeds weer voor

‘n Perida hebben gekozen.

Ontdek wat Perida voor u kan betekenen en

kom vrijblijvend in onze showroom ‘proefzitten’,

daar staan veel modellen in leer, stof of Alcantara.

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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