Tekst: Nicolien Bout
Het zal u beslist niet zijn ontgaan, de
zomerzon neemt langzaam maar zeker
in intensiteit af. Enerzijds is dat jammer,
anderzijds heeft ook de nazomer zijn
charmes. Dat buiten zijn en genieten van
de zon in september en oktober ook heel
goed mogelijk is weet Kruijen & Frissen uit
Kerkrade als geen ander. Laat u daarom
inspireren door producten waarmee u uw
zomer thuis op aangename wijze kunt
verlengen.
Gevelelementen Kruijen & Frissen uit
Kerkrade, uw ‘nazomerzonspecialist’, staat
niet alleen garant voor vakkundig advies
op het gebied van zonwering, horren,
terrasoverkappingen,
garagedeuren,
rolluiken en kozijnen, omdat het bedrijf
onderscheidend wil zijn heeft en u
daarvan wil laten meegenieten zijn er dit
najaar diverse interessante acties.
Healthy Outdoor Concept
Heel vernieuwend is de volledig afsluitbare
lamellenterrasoverkapping van het merk
Renson. Brengt u het liefst veel tijd buiten
door en hebt u moeite met de overgang
naar wonen binnen? Maakt uw tuin deel
uit van uw huis en hecht u er waarde aan
ook hier veel sfeer, comfort en optimaal
leefplezier te realiseren? Laat u dan
aangenaam verrassen door het Healthy

Outdoor Concept van Renson, exclusief
verkrijgbaar bij Kruijen & Frissen, een
volledig afsluitbaar lamellensysteem dat
ten opzichte van vergelijkbare systemen
100% waterdicht is.
Niet alleen is het volledig afsluitbaar
lamellensysteem verkrijgbaar in twee
varianten (Algarve en Camargue), deze
innoverende terrasoverkapping met
een lamellendak dat langs de zijden
afgesloten kan worden door onder andere
screens of schuifwanden maakt van
nazomeren in uw eigen tuin een feest.
Het Healthy Outdoor Concept draagt zorg
voor toevoer van frisse lucht, beschermt
tegen wind en regen en oververhitting in
de zomer of snelle afkoeling in het najaar
en zorgt voor verlenging van uw zomer.
Wilt u meer weten over deze innovatie?
Het systeem is niet alleen binnenkort in
de showroom te bewonderen, het team
van Kruijen & Frissen staat u tevens graag
te woord.
Insectentijd, horrentijd, najaarsactie!
Omdat ongedierte, vervelende vliegen en
muggen ook in het najaar voor overlast
kunnen zorgen heeft Gevelelementen
Kruijen & Frissen een brede range aan
horren in huis. Variërend van inzethorren,
rolhorren, schuifhorren, tot origineel

Japanse plisséhorren. Ideaal voor elke
woning en toepasbaar bij iedereen. En dit
alles tegen klantvriendelijke prijzen. Wilt
u zonder ergernis de herfst in? Proﬁteer
dan van de najaarsactie: 20% korting op
het gehele assortiment, dus wees er snel
bij! (geldig op alle Unilux horren, tot 15
oktober as.)
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Actie

Novoferm sectionaaldeuren
Wie vóór 15 december 2012
overgaat tot de aanschaf van een
Novoferm Sectionaaldeur
(vanaf € 1299,00 inclusief BTW en montage)

ontvangt een gratis motor.
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