Uw thuis een persoonlijk
tintje geven.
Met binnenzonwering

Breng uw creativiteit
in de praktijk!

U wilt uw huis een persoonlijk designtintje geven en een unieke feelgoodsfeer creëren?
Met onze binnenzonweringoplossingen geeft u uw vier muren een onmiskenbaar eigen karakter. De bijna
onbegrensde keuze aan dessins, kleuren en stofkwaliteiten staan garant voor maximale vormgevingsvrijheid,
perfect afgestemd op uw persoonlijke interieurstijl. Jaloezieën, plissés of rolgordijnen: verheug u op een behaaglijk
woonklimaat en zorg door de doordachte combinatie met een bijpassende buitenzonwering voor optimale energieefficiëntie.
Beleef wonen van zijn mooiste kant, met WAREMA!

Speelruimte voor
designaccenten:
rolgordijnen

Naast een eersteklas zonwering en bescherming
tegen verblinding overtuigen onze rolgordijnen door
aantrekkelijke designaccenten. Functioneel en
gemakkelijk te bedienen vormen ze een aanvulling op
buitenzonwering. Afgestemd op uw voorkeuren vindt u
een breed spectrum aan stofkwaliteiten, variërend van
transparant tot ondoorzichtig. Omdat onze rolgordijnen
volgens de norm EN 13120 zijn goedgekeurd als
producten die veilig zijn voor kinderen, zijn ze ook aan
te bevelen voor kinderkamers.

▶ WAREMA Mobile System
(WMS)
Bedien uw zonwering draadloos en creëer uw perfecte
binnenklimaat. Dankzij de
optioneel beschikbare WMS
WebControl kunnen alle installaties ook via smartphone
of tablet worden aangestuurd.

Individuele lichtaccenten geven:
jaloezieën

Een tijdloze klassieker zijn onze jaloezieën. Dankzij de
flexibele lamellen laat de lichtinval in de ruimte zich
individueel doseren. In de zomer voorkomen ze dat
het te warm wordt in de ruimte en in de winter helpen
ze warmteverlies te minimaliseren. Tegelijkertijd zijn
verblindings- en inkijkbeveiliging alsook een optimale
doorkijk gegarandeerd. Door de grote kleurkeuze
kunnen de lamellen en aluminium delen harmonisch
met elkaar worden gecombineerd. Ontvouw uw eigen
ideeën!

▶ Hor
Houdt plaaggeesten zoals
muggen, wespen of zelfs
pollen gewoon buiten de deur.
Voor ramen, de terrasdeur of
ingebouwd in de zonwering:
onze elegante en bijzonder
stabiele systemen zijn geschikt
voor elke toepassing en ook
leverbaar in speciale modellen.

Droomhuis inrichten:
verticale jaloezieën

Ramen of serres: onze verticale jaloezieën zijn
bijzonder geschikt voor het stijlvolle verduisteren van
grote raamoppervlakken. Dankzij de eenvoudige
bediening kan het binnenvallende licht perfect
worden geregeld. Zo is op elk moment een
behaaglijk binnenklimaat gegarandeerd. Ontelbare
kleuren en uitvoeringen garanderen volledige
vormgevingsvrijheid en oplossingen op maat, ook als
het om rondingen of schuine daken gaat.

▶ EWFS Wandsender slim
Stuur uw zonwering heel eenvoudig draadloos aan en geniet van een ware aanwinst
in comfort. Dankzij de ongecompliceerde plaatsing van
de leidingen kan het uniforme draadloze systeem van
WAREMA ook ideaal achteraf
worden aangebracht.

Binnenruimtes
luchtig vormgeven:
plissés

Zachte lichteffecten, goed gedoseerde helderheid:
onze plissés zijn de finishing touch van het interieur
en zorgen voor een onmiskenbare feelgoodsfeer.
Naast betrouwbare zonwering garanderen ze
een zeer goede bescherming tegen de zon en
verblinding. Verschillende kleuren en decors staan
garant voor verschillende inrichtingsmogelijkheden.
Desgewenst zijn ook systemen met twee doeken
voor dag en nacht realiseerbaar.

▶ Bijzondere vormen
Grote glaspartijen, verticale
of horizontale vlakken,
asymmetrische
vormen
of haakse hoeken: bij ons
vindt u voor elke situatie de
perfecte zonwering. Voor
levendige ruimtes om van
te genieten.

Voor net dat beetje meer:
paneelgordijnen

Uhoudtvancreatief?Metonzestijlvollepaneelgordijnen
geeft u uw interieur een onvergelijkbare flair. De grote
keuze aan kleuren, stoffen, patronen en texturen
opent oneindig veel inrichtingsperspectieven. U wilt
meerdere dessins combineren of de doeken allemaal
anders ophangen? Alles is mogelijk. Gun uzelf het
maximum aan individualiteit en richt uw huis geheel
naar uw eigen smaak in.

▶ Sea-Tex
Duurzame oplossing:
het gerecyclede SeaTex-materiaal
wordt
wereldwijd gewonnen
uit het plastic dat uit de
oceanen komt en is voor
rol- en paneelgordijnen
leverbaar
in
vijf
natuurtinten.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze dealers:

Ontdek zonlichtmanagement!
In onze folders vindt u nog meer oplossingen en producthighlights van WAREMA.
Gewoon downloaden of aanvragen via www.warema.de/prospekte.
My lifestyle.
Our home.

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

Oplossingen voor
de renovatie
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www.warema.com • info@warema.com

Onbezorgd genieten.

Dankzij de besturingssystemen van WAREMA

Met de hor en het pollenrooster van WAREMA

Highlights
besturingssystemen

Highlights
hor

Hier vindt u ons:
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Oplossingen voor
de nieuwbouw

Wooncomfort tot in de perfectie.

Drukfouten, afwijkingen en
wijzigingen voorbehouden.

With WAREMA's new building solutions

