


RAAMDECORATIE A LA CARTE

Bij ons primeren kwaliteit, finesse, afwerking, passie en service. 
Onze raamdecoratie is exclusief voor mensen die duurzaam kiezen. 

Voor zij die details geen bij-, maar noodzaak vinden.

RAAM | MUUR | KLEUR

In onze vernieuwde showroom creëren we de sfeer en mogelijkheden in raamdecoratie waar u op zoek naar bent. 
Een wereld waar fijne details het grote verschil maken. 

En dit eventueel in combinatie met de juiste kleuren of behang dat uw interieur verdient.

Onze persoonlijke aanpak, eigen opmeetservice en plaatsingsdienst zijn onze grootste troeven!



PARTNERS PUR SANG

We zijn exclusief verdeler van Rolxx, maatwerk rolgordijnen op 
XXL-formaat van puur Belgisch fabrikaat. Tot zes meter breed en 
3 meter hoog, of omgekeerd. En dat zonder lasnaad. U kiest het 
formaat, de transparantiegraad, de kleuren en de stof. Deze rol-

gordijnen kunnen bediend worden met ketting, afstandsbediening 
of via domotica. Ze zijn de uitgelezen oplossing om een ruimte te 

voorzien van verduistering, privacy en warmtewering.

We werken nauw samen met Fabrixx voor raamdecoratie uit eigen 
atelier. Deze uitgebreide collectie aan stoffen worden naar smaak 
en stijl op maat geconfectioneerd in eigen atelier. Advies over 
kleur, hanggedrag, onderhoud en afwerking krijgt u er zomaar 
bij. De gezelligheid van gordijnen kan perfect in combinatie met 
strakke rolgordijnen. Onze favoriete afwerking is de moderne 
Wave plooi.



ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

Raamdecoratie is ons paradepaardje, we kennen er alles van en vertellen u er graag alles over in onze showroom. 
Ontdek de meer of minder gekende collecties. We hebben de luxe met een paar exclusieve merken te mogen werken. 

Exclusiviteit in onze regio is een extra troef.

LINNEN
De imperfectie en het nonchalante 
van linnen, al dan niet wasbaar, ma-
ken ieder interieur eigenzinnig, stijl-
vol en tijdloos.

ROLGORDIJNEN
Maatwerk rolgordijnen van puur Bel-
gisch fabrikaat. Kwaliteit en klasse 
ineen; functie en esthetiek gecom-
bineerd! 

SHUTTERS | LAMELLEN
Een warme en natuurlijke toepassing 
voor elk interieur, zowel landelijk als 
modern. En gegarandeerde privacy, 
zowel overdag als ’s avonds. 

GORDIJNEN
Mooi strak of genereus gedrapeerd. 
Decoratieve gordijnen aangepast 
aan uw interieur. Stijlvol in combina-
tie met rolgordijnen.

ONZE PERSOONLIJKE AANPAK
Onze eigen opmeetservice en plaatsings-
dienst zijn enkele van onze troeven. Met onze 
naaisters in het confectieatelier kunnen we 
perfect inspelen op uw behoeften. Na opme-
ting zorgen we er voor dat de perfecte raam-
decoratie  een absolute meerwaarde wordt in 
uw interieur.

ADVIES AAN HUIS EN OPMETING
Advies kan in onze showroom, maar ook 
aan huis. Stalen worden graag uitgeleend 
zodat u thuis al een keuze kan bepalen.
We komen ook graag bij u langs om 
op te meten en samen met u de juiste
raamdecoratie te kiezen.

EIGEN PLAATSINGSDIENST
Of u een keuze maakt in manuele of
elektrische bediening, deze wordt met de 
meeste zorg door onze plaatsers bij u ge-
installeerd. Ook voor de programmatie van 
elektrische raamdecoratie via Home Motion 
zorgen we met veel plezier.

EEN INTERIEUR START BIJ HET RAAM



ZO DOEN WE DAT

FEEL

Bekijk samen met ons welke 
materialen en stijl u het meest 
bekoren.

WALL

Het advies voor behang en
kleuren geven we er graag bij. 
Ontdek de actuele collecties. 

LIVING

Samen bekijken we hoe de 
nieuwe sfeer het onderwerp 
wordt van uw interieur.

WINDOW

Een interieur start bij het raam 
en de passende raamdecoratie. 
Ontdek de vele mogelijkheden.



CONTACT

Kom langs in onze showroom om alles te ontdekken!
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zijn we enkel open op afspraak. 

Gesloten op zondag en maandag.
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