B2 ZONWERING & BUITENLEVEN
Ondervindt u hinder van laaghangende zon? Of heeft u
juist last van insecten? Misschien heeft u wel speciale
wensen voor uw terras of wenst u liever advies over
hoe u uw woonkamer kunt omtoveren tot een sfeervolle
leefruimte met bijv. trendy of retro accenten.
B2 Zonwering & Buitenleven kan u inspireren en adviseren
met innovatieve oplossingen in raambekleding,
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zonwering, buitenleven en insectenwering. Wij luisteren,
denken met u mee en adviseren u. Eenmaal alles met
u doorgesproken, ontvangt u geheel vrijblijvend een
duidelijke en overzichtelijke offerte, zodat u alles op een
later tijdstip nog eens rustig kunt doorlezen. En als
u dan tot aankoop overgaat, kunt u terugvallen op onze
eigen monteurs, zodat u zelf helemaal niets hoeft te doen.
Wij monteren alles precies zoals met u is afgesproken.
Zelfs het overgebleven verpakkingsmateriaal wordt
milieuverantwoord voor u afgevoerd.
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B2 ZONWERING & BUITENLEVEN
Onderhoudscontract

Eigen Montagedienst

Ieder product met bewegende delen is onderhevig aan
slijtage. Zo ook uw zonwering. Periodiek onderhoud
voorkomt hoge reparatiekosten door vroegtijdig op te
merken dat onderdelen los beginnen te raken. Tijdens
onze jaarlijkse controle worden alle bevestigingspunten
gecontroleerd en alle bewegende delen gesmeerd.
Daarnaast worden alle zichtbare profielen en het doek
licht gereinigd. Uw zonwering kan gegarandeerd weer
een volledig jaar mee, sterker nog; u bespaart uiteindelijk
geld doordat u de levensduur van uw product verlengt.

Een correcte montage van uw zojuist aangeschafte zonwering is erg belangrijk! Niet in de
eerste plaats voor een goede werking, maar
ook voor een lange levensduur is een goede
bevestiging van belang. En laten we ook uw
eigen veiligheid natuurlijk niet vergeten!
Met een compleet uitgeruste bus voorzien van
het allernieuwste (accu)gereedschap komen
onze ervaren monteurs uw zonwering vakkundig
monteren. Zo willen we graag dat iedere
opdracht een visitekaartje voor ons wordt.

Reinigingsservice
Na verloop van tijd kunnen er op uw buitenzonwering vlekken ontstaan zoals groene
aanslag en uitwerpselen van vogels. Wij bieden u een reinigingsservice op maat
aan, waarbij we uitsluitend gebruik maken van professionele reinigingsproducten
voor een langdurig resultaat. Zo blijft de frisse uitstraling en kleur van uw product
gegarandeerd jaren langer behouden. Denk hierbij aan het reinigen van uw doek of
het schoonmaken van de binnenkant van uw rolluik. Ook kunnen we dof geworden
profielen weer laten glanzen.

Opslagservice
Speciaal voor onze klanten met markiezen hebben
wij onze opslagservice. Om te voorkomen dat
het doek vervuild en langdurig vochtig wordt,
demonteren we in het najaar uw markiezen om deze
in het voorjaar weer terug te plaatsen. Omdat een
gedemonteerde markies vaak een sta in de weg is,
stallen wij uw markiezen in onze droge opslagruimte
tegen een zeer schappelijke prijs, waardoor uw
markiezen er jaren langer als nieuw blijven uitzien.
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