Tibelly®doeken
De Tibelly®-collectie biedt u een uitgebreid
kleurenpalet en een rijke schakering in uni’s,
blokstrepen en fantasiedessins. Deze
uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek
maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan
uw zonwering te geven. Tibelly®-doek wordt
geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels. Dat wil zeggen dat de kleurharsen
worden toegevoegd tijdens de productie van
de vezel. Het doek krijgt zo een uitzonderlijke
kleurechtheid. Doordat het doek een extra
water- en vuilafstotende nabehandeling krijgt
is het onderhoud heel eenvoudig.

Swela Doeken
De nieuwe swela-collectie
biedt een uniek assortiment
aan zonweringstoﬀen in
moderne en exclusieve
dessins.
Realiseer uw eigen
vormgevingsideeën voor een
natuurgetrouwe leefomgeving
op het terras, het balkon of in
de serre.
Beleef de veelvoud in het spel
van licht en schaduw.
De veredeling met speciale,
Dit is slechts een greep uit het Swela Assortiment!
zelf ontwikkelde receptformules maakt de kwaliteitstoﬀen – al naargelang het toepassingsgebied –
weersbestendig, waterafstotend, vuilwerend, lichtecht, enz.
Swela sunsilk SNC is het
eerste en tot nu toe enige
zonweringdoek met een
zelfreinigende nano coating.
Beproefd, getest en oﬃcieel
bevestigd door een
internationaal erkend
onderzoeksinstituut.

Dit is slechts een greep uit het Tibelly Assortiment!

Dit is slechts een greep uit het Dickson Assortiment!

Dickson Doeken
In de loop der jaren zijn de zonweringdoeken
van Dickson een referentie geworden van
kwaliteit, duurzaamheid en creativititeit. Als
uniek schild tegen Ultraviolet-straling A en B,
biedt een buitenzonwering een optimale
bescherming. De buitenzonwering zorgt voor
een gedempte en regelmatige belichting van
het terras en garandeert een stabiele en koele
omgevingstemperatuur. Dickson’s zonweringdoeken hebben een exclusieve nabehandeling
die hen weerstand, kleurbehoud, bescherming
tegen vlekken en een lange levensduur, geven.
Elk jaar ontwikkelt Dickson’s Stijlbureau
collecties die inspelen op de tendensen in de
decoratie.
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De mogelijkheden van uw zonweringsdoek zijn werkelijk onbeperkt. Om een goede impressie te krijgen van de mogelijkheden willen
wij u graag uitnodigen in onze showroom. Neem contact op voor een afspraak!
www.andremolenaar.nl

