buiten
genieten

Gibus terrasoverkapping
met textieldoek

Terrasoverkapping/
Veranda
Een textieldak combineert de flexibiliteit van een
zonnescherm met de stevige constructie van een
terrasoverkapping. Daardoor zijn deze producten zeer
geschikt voor grote terrassen, winderige situaties of
voor mensen die net iets meer willen dan alleen zonwering. De textieldaken kunnen tegen een klein bui�tje, de vouwdaken beschikken zelfs over een volledig
waterdicht PVC doek dat elke bui doorstaat.

Met een terrasoverkapping verleng je niet
alleen het buitenseizoen maar je vergroot
ook je woonruimte. Dankzij de vele opties zoals
verlichting, terrasverwarming of glazen
schuifwanden maak je van een overkapping een
echte tuinkamer. Het systeem is bestand tegen
alle weersinvloeden en zelfs de vroegste

Stobag terrasoverkapping

voorjaarszon en een bleek herfstzonnetje

met glazen schuifpui

geven onder het glas al een behaaglijk
gevoel. En wordt het te warm? Dan sluit
je de boven of onder zonwering.

Op de heetste dagen van het jaar zit je
heerlijk onder een lamellendak.
De lamellen bieden schaduw op je
terras, maar door de open structuur
wordt de warmte afgevoerd en blijft
het buitengevoel behouden. Ook heb
je met de lamellen in open stand
maximale lichtinval in je woning.
Tevens is het dak 100 % waterdicht
af te sluiten.

Roma Screens
Ritsscreens

Screens
Tijdens de warme zomerdagen in een koele woonkamer
thuiskomen? Dat kan met screens. doordat ze de zon
echt buiten houden weren ze veel meer warmte dan
bijvoorbeeld raambekleding aan de binnenzijde. Ook
zorgen screens voor meer privacy doordat je van buiten
niet naar binnen kan kijken terwijl het doorzicht van
binnen naar buiten grotendeels behouden blijft.

Rolluiken
Rolluiken geven u een veilig en beschermend
gevoel. Tevens houd u kou en warmte buiten.

Openingstijden

Terrasoverkappingen/
Veranda’s
Zonneschermen
Rolluiken
Screens
Smart Home
Horeca

Maandag

09:00 - 18:00

Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00

Donderdag

09:00 - 18:00

Vrijdag		

09:00 - 21:00

Zaterdag

09:00 - 16:00

Zondag		

Gesloten

Neem voor actuele openingstijden en
koopzondagen contact op met de winkel
of bekijk onze website:
www.vandeneijnde-veranda.nl

Contact
Van den Eijnde Woninginrichting & Zonwering
Nieuwendijk 60, 5712 EN Someren-Eind
+31 (0)493 491 254
info@vandeneijnde.nl

