LAAT DIE ZONNESTRALEN

MAAR KOMEN

De lente; een heerlijk seizoen want het kondigt de komst van de
zomer aan. Maar ook een lastige tijd, zo’n tussenseizoen. De zon
staat nog laag en dat levert vaak vervelende situaties op, en niet
alleen in het verkeer. Ondanks dat er nog weinig warmte vanaf komt
schijnen de felle zonnestralen vaak direct je huis in en dat kan best
hinderlijk zijn. De reflectie in het scherm van je Ipad is vervelend als

je thuis moet werken of je mail wilt checken. De zon die rechtstreeks
in je gezicht schijnt als je rustig de krant wilt lezen. Gelukkig bieden
de nieuwste collecties zonweringsproducten voor in huis de oplossing. En het eigentijdse design, het bedieningsgemak en de variatie
in uitvoeringen biedt u tevens de mogelijkheid een persoonlijk en
sfeervol accent aan te brengen in het interieur.

Met oog voor detail

Samen met studio Daphne Laurens, een
bekend Nederlands ontwerpersduo, is een
vernieuwde variant gemaakt op het bekende vouwgordijn. Met het simpele, strakke
en eigentijdse ontwerp van de Jasno Folds
haalt u een stukje Dutch Design in huis. U
kunt zelf een combinatie maken van stoffen
die zijn gemaakt van geweven papier en
de houten afwerklatten. De lichtdoorschijnende stofvariant filtert het licht zacht,
terwijl de dim-out versie een ruimte meer
verduisterd. Met de stijlvolle kleuren van de
houten latten creëert u een subtiel of juist
uitgesproken detail. U kunt zelfs verschillende kleuren kiezen voor de binnenzijde en
de buitenzijde van het gordijn.
Foto: Vouwgordijn Jasno Folds, www.jasno.nl

Bedieningsgemak en
veiligheid voorop

De horizontale jaloezie en natuurlijk een klassieker. Functioneel
en met nieuwe, eigentijdse kleurstellingen en afwerkingen nog
steeds een graag geziene gast in huis. Wist u bijvoorbeeld dat
dit product op maat gemaakt wordt en daarom ook geschikt is
voor speciale ramen, zoals draai-kiepramen en schuine ramen?
Het nieuwe Luxaflex bedieningssysteem LiteRise® maakt het
nog makkelijker om de
jaloezieën met een hand
te openen en te sluiten. En
ook het bosje koorden op
de vensterbank dat altijd
in de knoop zit, is verleden
tijd met SmartCord®. Wel zo
veilig, ook voor de kleintjes
in huis!
Foto: Horizontale jaloezieën,
www.luxaflex.nl

Een zongebruind
interieur

De kleur van baksteen is een belangrijke
trendkleur. Het palet van de ondergaande zon geeft warmte aan het interieur.
Terra, perzik en lichtroze tinten worden
op eigentijdse wijze gecombineerd
met witte of neutrale kleuren en licht
hout . Metallic- of goudtinten zorgen
voor een pittig accent. Het gebruik van
koper en goud is here to stay, niet alleen
in accessoires maar ook in meubels.
In de horizontale jaloezieën van B&C
Raamdecoratie worden de trendkleuren
Carnelian Orange én goud met elkaar
gecombineerd. Natuurlijk is iedere
andere kleurcombinatie ook mogelijk en
kunt u een uniek en persoonlijk accent
aanbrengen in het interieur.

Foto: Carnelian Orange én goud
gecombineerd in horizontale jaloezieën,
www.bece.nl

Functionele werkplek

Steeds vaker werken we vanuit huis. Bij de inrichting van de
werkplek is het belangrijk om na te denken over de lichtinval
in de ruimte. Niets is hinderlijker als de zon die recht in je
beeldscherm schijnt. Met de nieuwe verticale jaloezieën van
Sunway heeft u daar geen last van. Uitgevoerd in speciale
screenstoffen zijn ze geschikt voor beeldschermgebruik en
dus perfect voor toepassing in uw werkhoek of thuiskantoor.
Sommige stoffen zijn voorzien van een speciale coating. Zo
zorgt een Topar® coating voor een hoge reflectie van zonnewarmte en met Dustblock™ zijn de jaloezieën antistatisch,
vuil en vocht werend en makkelijk te reinigen. Niets staat de
productiviteit meer in de weg!
Foto: Verticale jaloezieën www.sunway.nl
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