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de échte
binnenhuis

adviseur

Wij meten graag voor
u op. Geen risico dus 

en alles mooi op maat.

Bekijk de grote
stalen bij ons in
de winkel.

Wij helpen u bij het 
maken van de
 juiste keuze.

Geldig op de NL Label XXL collectie. 

Planken van 203 cm lang!

Minimale afname van 10m2.

  nu heel voordelig 
een lekkere warme   

 sfeer in huis
NL Label

collectie zonwering
Vouwgordijnen

Horizontale jaloezieën
Verticale jaloezieën 
Houten jaloezieën

Rolgordijnen
Multishades

Duette
Plissé

Elke 2 e meter

NL Label gordijn

50%
korting

Keuze uit meer dan 200 verschillende stoffen 

en oneindig veel kleuren. Variërend van transparant

tot bijna verduisterend. Ook veel kamerhoge stoffen.

Korting is exclusief confectiekosten.

Elke 2 e meter

NL Label PVC50%korting
Geldig op de kwaliteiten Larvik, Kalmar

en Otta. Minimale afname 10 m 2.

Elke 2e meterNL Label Vinyl
50%korting
Vele nieuwe dessins.Minimale afname 3 meter.

Elke 2e meter

NL Label laminaat

50%
korting
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Geldig op alle NL Label zo
nwering. 

Kortin
g geldt op het goedkoopste

 product.
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Kijk voor meer inspiratie en onze collectie NL Label op binnenhuisadviseurs.nl/nl-label



Ook tijdens ons
opruimfestijn krijgt
u de service die

u wenst

altijd 
een mooie
oplossing

kleur- en
productstalen
op zicht

zorgeloos 
wonen 

garanties

meet- en 
montageservice

persoonlijk
interieuradvies

kamer leeghalen 
en opslaan
meubels

Bij inrichten gaat het om het héle plaatje. Dus niet alleen de  

prijs, maar ook allerlei andere zaken kunt u zorgeloos aan ons 

over laten. Want service en vakwerk maken dat u langer  plezier 

beleeft aan uw interieur. Om het nog makkelijker te maken, 

kunnen wij uw kamer leeghalen, uw vloer leggen, uw gordijnen 

of zonwering ophangen en uw kamer weer opnieuw inrichten. 

Vraag hiervoor naar een offerte op maat.

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  
tot 31 december 2014 en zolang de voorraad strekt. Kijk voor de acties, deelnemende collec-
ties en voorwaarden op www.binnenhuisadviseurs.nl 

Kosteloos

advies bij u

thuis

binnenhuisadviseurs.nl/opruimfestijn


