
D E  S P E C I A L I S T  I N 
W O O N S F E E R

 Voorjaars
   inspiratie

De mooiste binnenzonwering, 
gordijnen en vloeren om het 
voorjaar fris te starten. 

20%
korting
op Plissé en Duette® 
Shades van Luxaflex®



20%
korting

op binnenzonwering uit 
de huiscollectie*

* vraag naar de voorwaarden in de winkel



Inbetween Northam
Hoogte 295 cm huiscollectie 
per meter v.a. 20,95 excl. confectie

Houten horizontale jaloezieën huiscollectie maatwerk

Laat de zon 
maar komen...

Rolgordijn huiscollectie maatwerk

wij zorgen voor passende raamdecoratie

Vinyl vloer Conza
Huiscollectie
per m² normaal v.a. 20,-
nu 16,-



Aluminium horizontale jaloezieën
huiscollectie maatwerk

Vloerkleed Sense of Marble per m² v.a. 106,95

Tapijt Desso & Ex per m² v.a. 52,49Gordijn Bamboe hoogte 300 cm
per meter v.a. 77,95 excl. confectie

Pak aan die 
   vloer...
wij hebben er meer dan genoeg



20%
korting

op alle vloeren uit 
de huiscollectie*

Pak aan die 
   vloer...

PVC vloer Christie  
per m² normaal v.a. 39,95

nu 31,96
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20%
korting

op alle binnenzonwering 
uit de huiscollectie*



 < Inbetween Larice hoogte 330 cm  
per meter v.a. 53,50 excl. confectie

Tapijt Caino huiscollectie
per m² normaal v.a. 22,50 nu 17,99

Fris het voorjaar 
  tegemoet...

Vloerkleed Studio Nature
per m² v.a. 101,95

We helpen u met plezier op weg

Loop gerust binnen 
voor inspiratie. Met de 

lente voor de deur staan 
we voor u klaar met de 
beste tips en adviezen.

Duette® Shades Luxaflex® maatwerk



DE 4 PLUSSEN VAN UW SPECIALIST IN WOONSFEER

Echt
vakmanschap+ Kwaliteits-

garantie+ Transparante
offertes+Deskundig 

advies+

• Plissé en Duette® Shades van Luxaflex®*

• Alle vloeren (pvc, tapijt, vinyl en entreematten) uit  de huiscollectie*

• Alle binnenzonwering uit de huiscollectie* 

20% korting op:

Schoonloopmat Clay 
afmeting 60x80 cm 
incl. stootrand rondom
per meter normaal v.a. 43,95 
nu 35,nu 35,1616

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Acties gelden t/m week 15 (niet op lopende orders). Prijzen zijn exclusief montagekosten. 
Uitgave Euretco BV voorjaar 2020. Wijzigingen in tekst, prijs, collectie en afbeeldingen voorbehouden. * Vraag naar de voorwaarden.

20%
korting
op alle entreematten 
uit de huiscollectie*

AlleFolders

Download de app


