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Kies voor NL Label
en het 4e product

is gratis!

4 halen
3 betalen



Het leukste huismerk

voor uw huis

Het leukste huismerk
voor uw huis

Kies voor NL Label en het
4e product is gratis!

Goedkoopste gratis

Alle NL Label
producten mogen

gecombineerd worden
bij deze actie!

Mix &
match

• NL Label PVC
• NL Label laminaat

• NL Label tapijt
• NL Label vinyl

• NL Label karpetten
• NL Label horizontale   

jaloezieën (hout en aluminium) 
• NL Label (vouw)gordijnen

• NL Label matten
• NL Label behangWilt u graag hulp met

het samenstellen van uw interieur?
Wij helpen u graag! Tijdens de Hollandse Weken
is ons interieuradvies gratis en vrijblijvend! Maak een
afspraak op onze site en kom op de koffie met speculaas.

Mixen en matchen wordt met NL Label wel heel makkelijk. Omdat alle collecties zo 
zijn samengesteld dat u bij elk vloerkleed wel een passend gordijn of zonwering kunt 

vinden. En dat betekent dat u eindeloos de mooiste combinaties kunt maken.

4 halen
3 betalen*

Schitterende 
kleuren en

dessins.

Behang uw huis
met kleur en
motieven.

Uitgebreide collecties 
gordijnen en vouw-
gordijnen voor elke 
toepassing.

* Kijk voor de voorwaarden op binnenhuisadviseurs.nl/hollandseweken

Ontdek ons eigen huismerk: NL Label. Met 

een puur Nederlandse, verrassend eigentijdse 

collectie van vloeren, karpetten, gordijnen,  

zonwering en behang. Met een kwaliteit die

zich beslist met de top kan meten, omdat we 

onze producten van de beste Nederlandse 

leveranciers betrekken. En… een prijskaartje 

waar u vrolijk van wordt, dankzij ons

gezamenlijke en superscherpe inkoopbeleid. 

U koopt Hollandse kwaliteit voor een 

scherpe prijs! Want een beetje op uw

budget letten vinden we eigenlijk óók

een mooi Nederlands trekje.

Meer informatie? Gewoon op:
www.binnenhuisadviseurs.nl/hollandseweken



De houten en aluminium jaloezieën van NL Label geven uw interieur 
een prachtige sfeer. Filter zelf het licht. En maak uw jaloezieën persoonlijk. 
Met een lamelbreedte die u het mooist vindt. Afwerken met een
ladderband? Dat kan. Bekijk onze NL Label collectie in de winkel.

Kies voor NL Label en het
4e product is gratis!

Goedkoopste gratis

4 halen
3 betalen*
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Uw huis restylen is zo wel heel leuk!

In hout of aluminium,
in diverse lamel-
breedtes en ladder-
banden verkrijgbaar.

Mooi het licht  
reguleren met  
houten jaloeziën.
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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 30 november 2014 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.

Kosteloos

advies bij u

thuis


