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Een compact type zonnescherm dat, door zijn unieke stelmogelijkheden, in bijna
iedere situatie te plaatsen is. Door de oerdegelijke knikarmen blijft een vrije
doorloop onder het scherm gegarandeerd.
Dit unieke scherm, met een gewaagde maar toch tijdloze

Vanzelfsprekend is ook het zonweringdoek van een

vormgeving, heeft speciale montagesteunen, die zowel

uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het doek

voor muur- als plafondbevestiging geschikt zijn. Denk

vuil- en waterafstotend. Door de enorme keuze aan

bv. aan montage onder balkons. Door toepassing

kleuren en dessins is het altijd mogelijk een combinatie

van hoogwaardige materialen zoals aluminium is dit

te maken die perfect harmonieert met uw omgeving!

scherm een voorbeeld van absolute duurzaamheid.

Tibelly® zonweringdoek is een acryldoek dat door

Tibelly® in actie voor KWF Kankerbestrijding

speciale behandelingen en fabricagemethoden kleurecht,

In de strijd tegen huidkanker doneren de makers van

onderhoudsvriendelijk en water- en vuilafstotend is.

Tibelly® doek € 0,05 per verkochte meter doek aan

Bovendien houdt het, ongeacht de kleur van het doek,

KWF Kankerbestrijding. Met het gebruik van Tibelly®

tenminste 90% van de schadelijke UV-straling (99% van

zonweringdoek wordt u letterlijk en figuurlijk Schaduw

de UVB-straling), 70% van de zonnewarmte en 72% van

Sponsor van KWF Kankerbestrijding. Tibelly® doek is

de zichtbare straling tegen.

niet alleen mooi en sterk, maar beschermt ook.

Kijk op www.tibelly.nl voor meer informatie en om te zien
hoeveel de actie tot nu toe heeft opgebracht.
Het Tibelly stalenboek is een ideaal hulpmiddel om de kleur van het scherm te bepalen
of zoek een doekkleur uit via: www.tibelly.nl/zoek-uw-doek.html
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Primo Actiescherm
• Een Hollands kwaliteitsproduct in de populaire
antraciet structuurlak uitvoering
• Inclusief motor met design afstandsbediening
• Keuze uit de gehele Tibelly® doekcollectie
• Snelle levertijd
Informeer naar onze speciale actieprijs!

Het Primo actiescherm is leverbaar in de
onderstaande maten.
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Uw dealer:

www.graafschapzonwering.nl

Zonwering van de specialist bescherming, besparing, decoratie & comfort

