WESDIJK HOMESTYLE

ISOLATIE

203 x 130

ISOLEER UW WONING EN
BESPAAR OP UW ENERGIEKOSTEN
NAJAARSACTIE 2016: Tijdelijk GRATIS stijlvolle Nina afstandsbediening bij
2 Roma rolluiken voorzien innovatieve Somfy RS 100 io motoren! (actie t/m 11-12-16)
Voor een gratis advies aan huis :

Isoleer uw woning en bespaar op uw energiekosten :

Tel. 0111-417270

Door de hoog isolerende werking van onze rolluiken, kunststof kozijnen en garagedeuren
kunt u fors besparen op uw energiekosten. Profiteer tijdens de isolatie actie weken van extra
kortingen en ontdek het wooncomfort van onze hoogwaardig isolerende producten.

Showroom :
Burg. Boumanstraat 1

Onze rolluiken zijn uitgevoerd met een Somfy RS 100 io motor en onderscheiden zich o.a. door:

4306 CP Nieuwerkerk (Zld)
Geopend van maandag t/m zaterdag.

* Detectiebeveiliging: voorkomt schade bij o.a. openstaande ramen en deuren.
* Ultra sterke anti-optilbeveiliging: blokkeert het rolluik in iedere positie.
* Beveiliging tegen het vastvriezen van het rolluik pantser.

WWW.WESDIJKHOMESTYLE.NL

* Automatische eindafstelling correctie van de motor voorkomt schade en onderhoudskosten.
* Standaard geleverd met Somfy io afstandsbediening of Smoove io draadloze wandzender.

GARAGEDEUREN

* Keuze uit halfronde of afgeschuinde omkasting.
* Standaard keuze uit 1000 kleuren zodat uw rolluik altijd aansluit bij de stijl van uw woning.
* Profiteer tijdens de isolatie actie weken van extra kortingen op onze kwaliteits rolluiken.

ROLLUIKEN

* 5 jaar volledige garantie op onze Roma rolluiken en Somfy io motoren.

KUNSTSTOF KOZIJNEN

* Montage door eigen vakkundig opgeleide monteurs.
* 750 m2 showroom met een uitgebreid gamma aan kozijnen, rolluiken & garagedeuren.

ZONWERING

Alle info vindt u duidelijk online op www.wesdijkhomestyle.nl

TERRASOVERKAPPINGEN
TUINKAMERS

Easy Door garagedeuren

K-Vision Cube kunststof

Rolluiken actie :

voor een optimaal geïsoleerde

kozijnen met houtlook

profiteer nu van extra korting

en tochtvrije afdichting.

verbindingen.

op onze kwaliteits rolluiken

WESDIJK HOMESTYLE

Profiteer nu van extra hoge kortingen tijdens de isolatie actie weken !

