ROLGORDIJNEN

EEN ROLGORDIJN OP MAAT
VOOR IEDEREEN EN OVERAL

R8802

ROLGORDIJNEN VOOR IEDERS SMAAK
De collectie (dubbele) rolgordijnen en roljaloezieën bestaat uit vijf verschillende
catalogi met elk hun specifieke stalen. U kunt kiezen uit transparante stoffen,
verduisterende stoffen en projectstoffen met een groot aanbod screendoeken.
Elk onderdeel van de collectie biedt een breed gamma in de laatste trendkleuren!

R500

EEN KLEINE GREEP
UIT ONS AANBOD
•

Effen stoffen met motief

•

Gewoon mat of met reflecterende coatings

•

Verduisterende stoffen

•

Groot gamma screens

•

Manuele of elektrische bediening

Onze screens zijn beschikbaar in verschillende
openingspercentages waardoor u nog beter het licht kunt
bespelen.

R1240

ROLGORDIJNEN
OP MAAT

Rolgordijnen zijn in ontelbare uitvoeringen
beschikbaar. Ze zijn hygiënisch, besparen plaats,
zijn decoratief en efficiënt. Laat uw rolgordijnen
op maat maken zodat ze mooi passen bij uw
raam en interieur.
De rolgordijnen van Louverdrape zijn een
esthetische en functionele vorm van raambekleding.
Voor elk rolgordijn in textiel zijn verschillende
gradaties van transparantie (lichtdoorlatend,
verduisterend of met reflecterende coating) en
uitvoeringen (effen of met motief) beschikbaar.

VOOR IEDEREEN
EN OVERAL
Louverdrape rolgordijnen zijn verkrijgbaar in textiel.
Ze zijn al sinds jaar en dag een vaste waarde in
vele interieurs. Vergis u echter niet, met deze soort
binnenzonwering kunt u alle kanten uit.
De rolgordijnen zijn beschikbaar op maat in diverse
soorten stoffen, motieven en kleuren.
We hebben al vele jaren ervaring met alle
binnenzonwering. Ook grote raampartijen schuwen
we niet. Tot een oppervlakte van 15 m2 maken wij uw
rolgordijn op maat, met een breedte van maximaal
5 m en een hoogte van maximaal 6 m.

Bezoek onze website voor meer info:
www.louverdrape.be

55232

DIT IS
EEN BELGISCHE COLLECTIE

ONTDEK HET
COMPLETE GAMMA

•

Louverdrape staat voor vijf productgroepen:

We weten perfect wat de Belgische consument verwacht
van raamdecoratie, onze rolgordijncollectie is daar volledig
op afgestemd.

•

Snelle levertermijnen en optimale service zijn voor ons
heel normaal.

•

Kwaliteit en degelijkheid zijn onze troeven.

Belgian manufacture

UW DEALER

www.louverdrape.be

•

Verticale lamellengordijnen in kunststof,
textiel en aluminium.

•

Vouwgordijnen en gordijnen in een breed
gamma stoffen.

•

Horizontale jaloezieën in aluminium, hout of
kunststof, enkele en dubbele plisségordijnen.

•

Paneelgordijnen in prachtige stoffen.

•

Rolgordijnen, dubbele rolgordijnen,
roljaloezieën, telkens een uitgebreid gamma.

