Nu 10 jaar in Nieuwegein
Uw expert in de provincie Utrecht sinds 1946
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Openingstijd: 09:00 - 18:00

Openingstijd: 09:00 - 17:00

Openingstijd: 10:00 - 16:00
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meer feestaanbiedingen
vindt u in deze actiekrant.

10% KORTING
op ons gehele
assortiment

(niet in combinatie met andere acties)

Outdoor nieuw in ons assortiment

zie pagina 2 en 3

Luxaflex® Outdoor nieuw
in ons assortiment
Luxaflex® is al jaren een begrip op zonwering gebied.
Prachtige designs gecombineerd met duurzaamheid en een
uniek assortiment stoffen. Voor de fijnproevers dus.
Markiezen

Ritsscreen Beaufort®

De klassieker onder de zonwering. Heel effectief voor

De windvaste ritsscreen met een super strak uiterlijk.

zonlicht vanaf de zijkant en nog mooi ook bovendien.

Uitsluitend elektrisch bedienbaar voor ultiem gemak.

Verkrijgbaar in hout en aluminium.

Met en zonder print verkrijgbaar.

GRATIS

winterhoes bij uw
markies aankoop

GRATIS

Somfy® motor twv €375,in uw terrasscherm
* = deze actie is van toepassing op de schermen
Spectra Nova, Fiora Grande en Fiora Compact

Terrasschermen
De terrasschermen collectie van Luxaflex® is werkelijk

sterke veren en dynema band voor geluidsarme beweging.

prachtig. De gesloten cassettes zijn in tal van kleuren

Er is altijd wel een scherm voor u bij, of het nu een 3- of

leverbaar. De doeken zijn van uiterst sterk acryl in zeer

14 meter breed scherm moet zijn. Over de elektrische

fraaie dessins of in prachtige uni kleuren leverbaar. De

bediening hoeft u zich geen zorgen te maken, die is van

armen van Luxaflex® terrasschermen zijn voorzien van zeer

Somfy (5 jaar garantie) en bovendien gratis* in deze actie.

Uitvalscherm Clip Venster
Het uitvalscherm Clip Venster van Luxaflex® heeft een
zeer fraaie vormgeving en een prachtige doekcollectie.
Bovendien zijn bak en armen in tal van kleuren leverbaar.
De armen zijn altijd voorzien van krachtige veren, waardoor
het scherm tegen flink wat wind is opgewassen.

10% KORTING
op de hele Rietveld
Outdoor Collectie

Rietveld Outdoor Collectie
Wij pikten voor u de krenten uit de pap. Prima kwaliteit

rolluiken voor u tot een uitgebalanceerd geheel. Bovendien

voor zeer betaalbare prijzen, dat zijn de kenmerken van

altijd van prima kwaliteit voor een uiterst vriendelijke prijs

ons eigen private label buitenzonwering.

door uitonderhandelde afspraken met onze leveranciers.
Omdat wij van ons private label overtuigd zijn geven wij

Onder ons eigen merk brachten wij een prachtige collectie

u ook hierop een lange garantie van maar liefst 5 jaar op

buitenzonwering samen. Wij selecteerden verschillende

product en montage.

kwaliteits terrasschermen, een mooi vormgegeven ritsscreen en

Rietveld Zonwering levert
ook uw terrasoverkapping
Lekker lang genieten van de dag onder een vaste of flexibele
terrasoverkapping. Of het nu wat regent of niet... u en uw
spulletjes blijven droog. Licht en verwarming beide mogelijk.

GRATIS

een outdoor carpet van
4x2m twv €750,-

of 10% korting bij aankoop
van uw terrasoverkapping.

Zonnelux raamdecoratie
10% KORTING
bij aanschaf van uw
shutter/raamdecoratie

Facetlight

50 mm Jaloezie

Facetlight is de naam van Zonnelux voor het duorolgordijn.

De klassieker onder de raamdecoratie, maar in een

Uiterst handig door de 2 achter elkaar bewegende stofla-

modern jasje door het decoratieve ladderband. Zowel in

gen. Nu tijdelijk met gratis sierkoof ipv montageprofiel.

aluminium als hout verkrijgbaar in heel veel kleuren.

GRATIS

sierkoof bij aankoop
van uw facetlight

GRATIS

ladderband bij aankoop
van uw 50mm jaloezie

Luxaflex® raamdecoratie
Luxaflex® Horren
Horren zijn een professie op zich
door de werkelijk onuitputtelijke
mogelijkheden die Luxaflex®
(voorheen Hamstra) te bieden heeft.

10% KORTING
bij aanschaf van uw
hor/raamdecoratie

Of het nu gaat om (plisse)hordeuren,
vaste- of bewegende raamhorren of
inzethorren voor draai/kiepramen, wij
adviseren u graag de juiste keuze.

Luxaflex® Duette

Luxaflex® megaview Jaloezieën

Zeer sfeervol door de dubbele stoflaag in honingraadvorm.

Megaview jaloezieën van Luxaflex® zijn 25 mm breed,

Bovendien door de “top down bottom up” functie met

maar door de extra lamel die op slimme wijze vrijkomt

smartcord (vaste koordlengte) zeer practisch in gebruik.

bij het kantelen hebben ze het doorzicht van 50 mm.

GRATIS

smartcord bij aanschaf
van uw duette

GRATIS

upgrade van 25mm
naar megaview

10% KORTING
op de hele Vadain
gordijnen collectie

Onze gordijnen collectie van Vadain
Vadain is zowel stofleverancier als atelier. Hierdoor zijn uw
mooie en betaalbare gordijnen zeer snel leverbaar.

3 feestelijke paasactiedagen
Omdat onze vestiging in Nieuwegein dit jaar 10 jaar
bestaat trakteren wij u op veel acties en kortingen tijdens
onze 3 actiedagen.
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Afslag 18
Kom gezellig bij ons langs.
We zetten graag een vers
kopje koffie voor u.

Industrieterrein de Liesbosch
P

Via parkeerplaats
van MC Donald’s

Rietveld Zonwering
Ravenswade 1K
3439 LD Nieuwegein
Tel: 030-2882918

MC Donald’s
Hornbach
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info@rietveldzonwering.nl
www.rietveldzonwering.nl

