
In model JOY zijn een aantal ingrediënten van succesvolle Perida ontwerpen gecombineerd.

De Joy is een perfect alternatief voor mensen die iets anders willen dan grote lage luie loungebanken.  

Het eerste dat opvalt aan de JOY is de zeer compacte maatvoering. 

Een diepte van nog geen 80 cm is voor het geleverde comfort zeer bijzonder. 

Hierdoor lijkt het wel of u met JOY meer ruimte creëert. Dit tijdloze model gaat lang mee. 

De romp bestaat uit een combinatie van multiplex en beuken. De vering in dit model is volgens

de laatste stand van de stoffeertechniek. De vulling in zit en rug bestaat uit diverse lagen koudschuim

afgedekt met Super Dacron van Du Pont. Alle naden zijn dubbel doorgestikt en voorzien van veiligheidsband.

JOY betaalbaar eigentijds design in een kwaliteit die vroeger zo gewoon was. 

Meer dan 100 combinaties mogelijk in luxe stof, leer of Alcantara.  

Prijsvoorbeeld: 2½-zits in een goede stof vanaf € 2450,- in een goede kwaliteit leer vanaf € 2995,- 
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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. Ontdek wat Perida voor u kan betekenen

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

design  Perida team

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

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