Zonwering/raamdecoratie/gordijnen/vloerbedekking/verf
Colors@Home Zonwering Breukelen
Colors@Home Zonwering Breukelen is gevestigd aan de Straatweg 130 te Breukelen en
is hèt adres voor uw interieur.Voor iedere stijl en elk budget hebben we een mooie oplossing.
CBW-ERKEND, zeker van uw aankoop. In onze woonwinkel treft u een grote keuze aan
producten van de belangrijkste toonaangevende merken. Wij adviseren onze klanten over de
mogelijkheden in verschillende situaties, gewenste kleuren, combinaties en soorten.
In onze altijd actuele showroom tonen we u de nieuwste trends in raamdecoratie, buitenzonwering, rolluiken en horsystemen. Alle soorten met alle mogelijke bedieningen kunt u zien
en uitproberen. Zo hebben we de gloednieuwe Luxaflex Inspiration Shop staan, gevuld met
alle raamdecoratie en horsystemen van Luxaflex; een bijzondere presentatie die u alleen zult
vinden bij hun beste dealers. Onze Luxaflex Outdoor Shop toont u alle buitenzonwering
van de hoogste kwaliteit. Eigentijds met exclusieve doekcollecties en technisch perfect!
Gordijnen, vloerbedekking of behang nodig? Honderden gordijn- en vitragestalen met
verschillende stoffen en dessins, een grote collectie tapijt, vinyl en PVC-vloeren en kasten vol
behangboeken staan ons ter beschikking. Samen komen we er, onder het genot van een kopje
koffie of thee, altijd uit. Onze ateliers, stoffeerders en monteurs zorgen voor de
perfecte verwerking en plaatsing.
Wij mengen verf in elke kleur en in elke kwaliteit op onze nieuwe verfmachine van Sikkens.
Wij zijn erkend Sikkens-specialist. Met kleurenwaaiers, kleurmeters en prachtige handgeschilderde kleurenstalen op A4-formaat helpen wij u bij de juiste kleurkeuze en verfsoort
voor al uw schilderwerk.

ÚW SPECIALIST
Kom

naar

onze

woonwinkel

en

laat

inspireren door ons uitgebreide assortiment. Wij
zijn de specialist op gebied van: raamdecoratie,

buitenzonwering, rolluiken, vloerbedekking,
gordijnen, horren en verf. Wij helpen u graag met
een persoonlijk advies bij de realisering uw wensen.

We meten uiteraard alles gratis op en brengen graag een passende offerte uit.
Op vooraf vertoon van de Kopersbelangenpas krijgen leden van Kopersbelangen Stichtse Vecht
(KSV) doorlopend 10% korting* op ons hele assortiment!
- Maatwerk Zonwering, Terrassystemen en Rolluiken
- Raamdecoratie (jaloezieën, vouwgordijnen, rolgordijnen, lamellen, etc.)
- Velux raamdecoratie, screens en rolluiken
- Shutters
- Gordijnen, vitrage, railsystemen en gordijnroedes
- Tapijt, vinyl, Laminaat- en PVC-vloeren, linoleum etc.
- Horren en hordeuren
- Verf en behang
Door het jaar heen zijn er diverse acties en aanbiedingen
met extra voordeel.
* Op arbeidsloon en aanbiedingen/acties is bovenstaande korting niet van toepassing.

Colors@Home Zonwering Breukelen
Straatweg 130, 3621 BV BREUKELEN
Tel. 0346 – 261398
E-mail: info@zonweringbreukelen.nl
Bezoek onze website: www.zonweringbreukelen.nl
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