
MOOD
In de Mood zitten de laatste design trends verwerkt. 

Luchtige tijdloze  elegantie voorzien van subtiele rondingen. 

De ronde vormen van zit-, rug- en armdelen geven 

Mood een warme uitstraling en zorgen voor een weldadig

goed zitcomfort.  Het comfort wordt verzorgd door een

beukenhouten frame bespannen met stalen veren. 

Het geheel is weer  afgedekt met super koudschuim.  

Mood is leverbaar in verschillende breedtes. 

Er is ook een draaifauteuil en een organisch gevormde poef 

die in meerdere maten wordt geleverd. 

In dit voorbeeld is de Mood bekleed met genille stof Moss 

van De Ploeg.  De bank is verder leverbaar in exclusieve

stoffen, luxe leersoorten en Alcantara.  

De 3-zitsbank Mood in stof vanaf € 2950,-

M o o d

O v e r P e r i d a

Perida maakt, al meer dan 110 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.

Paul Ridder design

Green
ECO CONSCIOUS UPHOLSTERY BY PERIDA

Produktie van exclusieve zitmeubelen naar wens van de klant.

Peridadesign

Internet: www.perida.nl

e-mail: info@perida.nl
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organisch gevormde poef
70 x 60 cm hoogte als bank
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