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

Najaars         
inspiratie

Geef het najaar extra kleur 
met onze veelzijdige collectie 
binnenzonwering, gordijnen en 
vloeren. Let op de acties!

20%
korting
op binnenzonwering

en gordijnen uit 
de huiscollectie*



Horizontale jaloezie huiscollectie 
maatwerk 

genieten van het 
najaarszonnetje

Horizontale jaloezie huiscollectie maatwerk

wij zorgen voor passende raamdecoratie

* vraag naar de voorwaarden in de winkel Rolgorijn huiscollectie maatwerk

20%
korting

op de huiscollectie
binnenzonwering*

Rolgordijn huiscollectie maatwerk



Schoonloopmat Clay afm. 60x80 cm incl. 
stootrand rondom per meter normaal 
v.a. 43,95 nu 35,16

Vloerkleed Art Deco per m2 v.a. 108,95 
nu 98,05

Vinyl vloer Carmida 
huiscollectie per m2 normaal 
v.a. 24,99 nu 19,99

20%
korting

op de huiscollectie
vloeren*

voor iedere ruimte
de juiste vloer

een ruime keus in kwaliteitsvloeren

10%
korting

op vloerkleden op maat 
van Bonaparte, Desso 

en Parade*

PVC vloer Cannock huiscollectie per m2 normaal v.a. 29,95 nu 23,95

Vloerkleed Fresco per m2 v.a. 108,95 nu 98,05



wij nemen u alle zorg uit handen 

6

Gordijn Nisrine hoogte 135 cm per meter 
v.a. 37,25 nu 29,80 excl. confectie 

20%
korting

op een speciale selectie 
gordijnen uit de 
huiscollectie *

raambekleding 
op maat gemaakt

Gordijn Nurjan hoogte 138 cm per meter 
v.a. 34,50 nu 27,60 excl. confectie  

Gordijn Northam hoogte 295 
cm per meter v.a. 20,95 nu 
16,75 excl. confectie

Gordijn Nyborg hoogte 300 cm per meter v.a. 46,95 nu 37,55 excl. confectie 

Gordijn Nilsu hoogte 138 cm per meter v.a. 31,50 nu 25,20 excl. confectie 



Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Acties gelden t/m week 42 (niet op lopende orders). Prijzen zijn exclusief montagekosten. 
Uitgave Euretco BV najaar 2020. Wijzigingen in tekst, prijs, collectie en afbeeldingen voorbehouden. * Vraag naar de voorwaarden. AlleFolders

Download de app

nieuwe
collectie

Gordijn Nilsu 
hoogte 138 cm per meter 
v.a. 31,50 nu 25,20
excl. confectie

PROFITEER VAN ONZE KORTINGSACTIES

DE 4 PLUSSEN VAN UW SPECIALIST IN WOONSFEER
Echt
vakmanschap+ Kwaliteits-

garantie+ Transparante
offertes+Deskundig 

advies+

20%
korting

op vloeren, binnenzonwering en 
een speciale selectie gordijnen 

uit de huiscollectie*

10%
korting

op vloerkleden op maat van 
Desso, Bonaparte en Parade*

50%
korting
op 2e artikel Plissé en 

Duette® Shades van Luxaflex®



Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Acties gelden t/m week 42 (niet op lopende orders). Prijzen zijn exclusief montagekosten. 
Uitgave Euretco BV najaar 2020. Wijzigingen in tekst, prijs, collectie en afbeeldingen voorbehouden. * Vraag naar de voorwaarden. AlleFolders

Download de app

50%
korting
op Plissé en Duette® 
Shades van Luxaflex®

2e artikel

20%
korting

op vloeren, binnenzonwering en 
een speciale selectie gordijnen 

uit de huiscollectie*

10%
korting

op vloerkleden op maat van 
Desso, Bonaparte en Parade*

50%
korting
op 2e artikel Plissé en 

Duette® Shades van Luxaflex®

DE 4 PLUSSEN VAN UW SPECIALIST IN WOONSFEER
Echt
vakmanschap+ Kwaliteits-

garantie+ Transparante
offertes+Deskundig 

advies+

PROFITEER VAN ONZE KORTINGSACTIES


