
opruiming!
de échte

binnenhuis
adviseur

inspirerenLaat u

50%KORTING

op elke 2e meter of artikel

vloeren, gordijnen en zonwering!* vraag naar de deelnemende collecties 

* 

bij úw binnenhuisadviseur
binnenhuisadviseurs.nl/opruiming



50%
KORTING

elke 2e meter

excl. confectiekosten

50%
KORTING

elke 2e zonwering

Alle combinaties mogelijk. 
Korting geldt op goedkoopste product.

50%
KORTING

elke 2e meter

minimale afname 10 m2

50%
KORTING

elke 2e meter

minimale afname 3 meter

50%
KORTING

elke 2e meter

minimale afname 10 m2.

Het leukste huismerk

voor uw huis

creëer met heel
veel voordeel

woonstijleen nieuwe

Zo veel keuze
en nu ook nog
heel voordelig!       

Ruim 200 
verschillende
stoffen!

NL Label zonwering 
Mix & Match: combineer en kies uit ons ruime assortiment. Vouwgordijnen, horizontale, 
houten en verticale jaloezieën, multishades, plissés, duettes en rolgordijnen.

NL Label laminaat 
De XXL collectie. Extra lange 

planken van 203 cm lang. 

NL Label gordijnen  
Een ruime collectie met meer dan 200 verschillende stoffen 

in heel veel verschillende kleuren. De stoffen variëren van 
transparant tot bijna verduisterend. En kijk eens naar onze 

kamerhoge stoffen voor een gordijn zonder naden.

NL Label PVC vloer
Geldig op de collecties Larvik, Kalmar en Otta.

NL Label 
vinyl 

50%KORTING

op elke 2e meter of artikel

vloeren, gordijnen en zonwering!* vraag naar de deelnemende collecties 

* 

Kijk voor de voorwaarden, meer inspiratie en onze collecties op binnenhuisadviseurs.nl/opruiming



Deze actie geldt niet alleen op NL Label producten, 

maar ook op de uitgebreide tapijtcollectie 
van Desso. Tapijt is perfect te combineren 

met een strak en modern interieur. Tegelijk 

doet het wonderen voor de akoestiek.

Dát klinktgoed!

Tot 8x minder fijnstof 
in de lucht

Verhoogt 
het geluids 

comfort

DESSO AirMaster® for Home
houdt opdwarrelend fijnstof beter 
vast dan andere vloeren en zorgt 

daarmee voor een gezonder 
binnenklimaat! 

op elke 2e meter50%KORTINGDesso® tapijt
Minimale afname 3 meter

Kijk voor de voorwaarden op binnenhuisadviseurs.nl/opruiming

de échte
binnenhuis

adviseur

1  wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2  alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3  wij bieden u uitgebreide garanties

4  transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

5  kwaliteit en zekerheid van een vakman

Wij zijn er voor al uw zonwering, gordijnen,
vloeren, karpetten, behang, shutters en verf.
Prijswijzigingen, zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig t/m

31 juli 2015 en niet i.c.m. andere acties of aanbiedingen. Alle vermelde prijzen zijn

adviesverkoopprijzen en in euro’s. Kijk voor de voorwaarden op www.binnenhuisadviseurs.nl.

GRATIS
Interieur
advies


