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B2 BUITENZONWERING
De eerste zonnestralen in het voorjaar zorgen bij veel
mensen voor blije gezichten. Toch kun je van een
laaghangende felle zon ook hinder ondervinden bij
het lezen van een boek of door de schitteringen in uw
beeldscherm.
B2 Zonwering & Buitenleven heeft voor iedere situatie
een passende oplossing. Als u vrij onder het scherm
door wilt kunnen lopen, zorgt een knikarmscherm voor
verkoelende schaduw op uw terras. Wilt u de authentieke
uitstraling van uw notariswoning benadrukken? Kies
dan bijvoorbeeld voor stijlvolle markiezen. Van screens
tot uitvalschermen en van verandascherm tot rolluik.
Laat u inspireren door onze veelzijdige keuze en
vertrouw op onze jarenlange ervaring. Bij B2 Zonwering
& Buitenleven laten wij ons leiden door uw wensen,
denken wij met u mee en ontzorgen wij u volledig in uw
zoektocht naar de juiste zonwering.
>>

B2 BUITENZONWERING
Screens

Rolluiken

Screens zijn type zonwering waarbij het glasvezel
doek vlak voor het raam zakt en dus veel ruimte
bespaart. Zowel open als (half)gesloten hebben
screens een mooie strakke look. Van binnenuit
kunt u makkelijk naar buiten kijken, terwijl de inkijk
van buitenaf wordt verhinderd. Naast onze gewone
Screens kunt u ook kiezen voor onze Ritzscreens.
Hierbij zorgt het ritssysteem ervoor dat de wind
geen vat krijgt op het doek en dat het doek dus nog
strakker hangt.

We leven helaas niet meer in een tijd waarin
je de voordeur rustig open kan laten als je de
kinderen uit school gaat halen. Naast het overduidelijke feit dat rolluiken isolerend werken en
de zon en warmte uit uw woning zullen weren,
wordt er dan ook steeds vaker voor rolluiken
gekozen uit veiligheidsoverwegingen. Met de
hoogwaardige rolluiken van B2 Zonwering &
Buitenleven combineert u dan ook het veilige
met het aangename.

Knikarmschermen

Markiezen

Knikarmschermen zijn enorm populair, mede
doordat hiermee grote breedtes kunnen worden
overspannen. Hierbij is een maatwerk advies van
onmiskenbaar belang. Denkt u zich eens in wat
een desastreuze gevolgen het kan hebben voor uw
veiligheid als de verkeerde bevestigingsmethode
gekozen wordt! Bij B2 Zonwering & Buitenleven
hebben wij die specifieke kennis en ervaring paraat,
zodat u zich kunt richten op wat u mooi vindt.

Markiezen zijn een prachtige aanwinst voor
uw woning. De opvallende vorm staat garant
voor een complete metamorfose en past
verrassend goed bij zowel nostalgische als
nieuwbouwhuizen. De gesloten zijkanten van
de markies zorgen ervoor dat de zonnestralen
vanaf iedere kant worden weggehouden van het
raam; de optimale zonwering dus. Speciaal
voor onze klanten met markiezen bieden wij
onze gunstig geprijsde opslagservice aan,
informeer gerust!

UItvalschermen
Een uitvalscherm is een ander type zonnescherm.
Wij maken uw uitvalscherm speciaal op maat zodat
het precies past bij uw persoonlijke situatie. Door
de enorme keuze in doeken kunt u kiezen voor een
strakke uitstraling of misschien juist wel een speelse.
De keuze voor wind- of zelfs stormvaste armen
maken het uitvalscherm uitermate stevig. Daarnaast
is het een ideale oplossing voor hoger gelegen
ramen omdat het scherm schaduw op uw raam
werpt zonder dat u zicht naar buiten verliest.
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