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dinerfauteuil Lazy met verstelbare rug

De tijd dat we na het eten met z'n allen van de eettafel naar de zithoek

verhuisden om koffie te drinken en verder te kletsen raakt meer en meer achter ons.       

De eettafel is al weer een tijdje het centrum van onze sociale contacten. 

Daarom ontwikkelde Perida een aantal verstelbare dinerfauteuils. 

Tijdens diner, natafelen en digestief wordt u comfortabel gesteund       door

een traploos verstelbare rug. Deze stoelen zijn de afgelopen tijd zeer veel

toegepast. Langzamerhand is het interieurbeeld echter aan het veranderen.

De eetstoelen worden luchtiger. Met Gispen als voorbeeld zie je tegenwoordig

ranke zittingen en ruggen gemonteerd op een buisframe. Deze trend zie je

ook in hotels en restaurants meestal geplaatst in combinatie met een bank.

Perida speelt hierop in en ontwikkelde eetbank Family. Onze ervaring met

de dinerfauteuil heeft ons geholpen het comfort te optimaliseren.

eetbank Family

In de Familybank zit hetzelfde zitcomfort dat we ook in onze

design loungebanken hebben. Metalen vering, super koudschuim

en een heerlijke rugsteun laten u de tijd vergeten. 

Family wordt door Perida in verschillende uitvoeringen

geproduceerd. Belangrijk om te weten. Wij maken Family

geheel op maat.

Heeft u een ronde of een ovale tafel? Geef de diameter op,

in het geval van een ovaal de lengte en de breedte, en wij

maken de bank die bij u past. 

 

U vindt de Family ook in Hotels & resort, Restaurants & bars.

Elke bank is uniek en volledig aan de wens van gebruiker

en plek aangepast.  







Family technisch informatie
Romp multiplex en beukenhout. 

Verig is stalen zigzag 3,6 mm

kouschuim in de zitting SG52 medium hardheid.

koudschuim in de rug SG52 soft.

Hardheid koudschuim naar wens aan te passen

leverbaar op console, plint, metalen frame, houten poten

leverbaar in leer, stof of Alcantara

recht, rond, ovaal, binnenhoek, buitenhoek

bank, fauteuil, barbank, barstoel
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CONSOLE POOT  HOUT FRAME
METAAL

RONDE POOT OP PLINT

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. Ontdek wat Perida voor u kan betekenen

en kom vrijblijvend in onze showroom 'proefzitten', daar staan veel modellen in leer, stof of Alcantara.

Over Perida

Peridadesign

Internet: www.perida.nl

e-mail: info@perida.nl

Showroom Open:   Do t/m Zaterdag van 11 tot 16 uur verder op afspraak
voel het verschilsinds 1903

Green
ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA
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