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B2 RAAMBEKLEDING
Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de
gewenste sfeer in een vertrek te creëren. Het kan lastig
zijn om uit de overvloed aan opties een juiste keus
te maken. B2 Zonwering & Buitenleven kan u hierin
inspireren en adviseren. Aan de hand van de juiste
vragen weten we u vaak in de goede richting te leiden.
Niet alleen speelt het karakter van uw huis een
belangrijke rol, ook reeds gemaakte interieur keuzes
zijn natuurlijk van invloed.
B2 Zonwering & Buitenleven kan u inspireren met
innovatieve oplossingen in raambekleding. Wij luisteren,
denken met u mee en adviseren u. En als u dan tot
aankoop besluit over te gaan, kunt u terugvallen op
onze deskundige monteurs. Wij monteren alles precies
zoals met u is afgesproken. Zelfs het overgebleven
verpakkingsmateriaal wordt milieuverantwoord voor
u afgevoerd.
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B2 RAAMBEKLEDING
Jaloezieën

Duettes

Jaloezieën geven u de vrijheid om optimaal met
het licht te spelen. Door de horizontale lamellen
in de gewenste stand te draaien, bepaalt u
niet alleen de lichtinval maar ook de mate van
privacy. U kunt kiezen uit houten of aluminium
lamellen, diverse breedtes lamellen en eindeloos
veel kleuren en texturen. Wij laten u graag
stalen zien, en kunnen u meer vertellen over
de eigenschappen van onze jaloezieën.

Duettegordijnen lijken sterk op plisségordijnen.
Ze hebben ook dezelfde gunstige eigenschappen als plissé’s. Kenmerkend echter
voor een duette zijn de twee lagen stof die
samenkomen in een honingraatstructuur.
Waardoor ze vaak een nog gunstiger
bijdrage leveren aan bijv. akoestiek en
warmte isolatie. U kunt kiezen uit een ruime
collectie met moderne en tijdloze kleuren en
stoffen, waaronder verduisteringsstof.

Plisségordijnen

Vouwgordijnen

Een plisségordijn is wel de meest veelzijdige
raambekleding in zijn soort. Een plissé kan
zowel van onder naar boven als van boven naar
onder worden bewogen, zodat u elk deel van
het raam kunt bedekken. Een plissé kan in veel
afwijkende vormen worden gemaakt, zodat ook
ronde, driehoekige of trapeziumvormige ramen
kunnen worden bekleed. Ze kunnen zelfs onder
een hoek of horizontaal worden geplaatst. Dit
maakt de plissé echt uniek!

Vouwgordijnen zijn niet alleen mooi, ze zijn
ook erg functioneel. Door de gevoerde stoffen
zorgen ze voor behaaglijkheid en een mooie
akoestiek in huis. Door het ingenieuze systeem
zijn ze daarnaast ook nog eens erg gemakkelijk
te onderhouden omdat ze in een wasmachine
zijn te wassen. Maar vergeet naast alle prak
tische voordelen vooral niet hoe buitengewoon
sfeervol deze vorm van raambekleding zal zijn
voor uw interieur.

Rolgordijnen
Bij B2 Zonwering & Buitenleven kunnen wij u een
ruim assortiment aan rolgordijnen aanbieden,
passend bij ieder interieur. Kies bijvoorbeeld voor
semi-transparante stof voor uw woonkamer, of
maak van uw slaapkamer een aangename
slaapplek door verduisterende stof te kiezen.
Rolgordijnen zijn tijdloos en hebben daarnaast
ook nog eens een isolerende functie. Neem
daarom gerust contact met ons op, wij adviseren
u graag over de eindeloze mogelijkheden.
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