SCREENS
Een screen is een vlakhangende zonwering, welke bijna onzichtbaar is als het doek in
de bak zit opgerold. Deze zonwering zal u zo lang mogelijk tegen de zon beschermen en
zal eraan bijdragen dat uw interieur niet snel zal verkleuren. De screens voorkomen
ook grote temperatuurstijgingen en het zicht naar buiten blijft grotendeels behouden.
Dé leverancier van zonwering, rolluiken en terrasoverkappingen uit het Westland.
Wij van Zwinsun willen u feliciteren met uw nieuwe woning. Buitenzonwering
heeft niet uw eerste prioriteit, maar u kunt er nu wel alvast rekening mee houden.

Uw screens kunnen geleverd worden in de
standaard of in de windvaste uitvoering.
Door te kiezen voor de Bloccato serie, krijgt
u een windvast screen. Dit screen is in
gesloten toestand ook insectenwerend.

ROLLUIKEN

Neem contact met ons op voor meer
informatie
over
de
verschillende
uitvoeringen van onze screens.

Een rolluik blijft een fijne investering voor
uw nieuwe woning. Een rolluik is
inbraakwerend, isolerend en zonwerend.
Daardoor biedt een rolluik het gehele jaar
voordelen.

ADVIES

Vraag naar de groepskorting voor u en uw buren!
TERRASSCHERMEN

Bent u nog aan het klussen in uw nieuwe woning en is er nog de mogelijkheid om de
voorbereidingen te treffen voor uw zonwering of rolluik. Alles kan nu nog in de muren
weggewerkt worden. Nu kunt u nog voorkomen dat er straks kabels lopen over uw
nieuwe muren!
Wilt u nu nog geen zonwering, maar wel de
Wilt u nu nog geen zonwering, maar wel de
voorbereidingen treffen, neem dan vrijblijvend
contact met ons op.

Een terrasscherm biedt u een
comfortabel gevoel wanneer u
onder uw terrasscherm op uw
terras zit en de zon schijnt.

Uw terrasscherm kan geleverd worden in een gesloten cassette,
zodat uw doek volledig beschermd wordt tegen weersinvloeden.

Bel voor informatie of om een afspraak
te maken:
Tel.: 06 - 24901830
Official dealer van:

www.zwinsun.nl

06-24901830
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