Terrasoverkapping

Stanza

®

Net geen hoog zomer of net iets te fris? Met een Stanza® terrasoverkapping kunt u toch optimaal genieten van uw terras en tuin. ‘s Avonds net iets
langer buiten blijven en in alle comfort genieten van een heerlijke lente- of
nazomeravond. Mocht u het prachtige voor- of najaar in uw tuin niet willen
missen; deze terrasoverkapping biedt u de nodige bescherming en verbindt
uw woning met het buitenleven in uw tuin.
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Zonwering van de specialist bescherming, besparing, decoratie & comfort

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
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Serre zonwering Summerlight®

De voordelen van de Stanza® op een rijtje:

De verandazonwering is een zeer doel-

• Verlengstuk van uw huis

treffende regulator van zon en warmte

• Bescherming tegen schadelijke UV-straling

en vormt een mooi geheel met het dak

• Zon- en regenwerend
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• Eenvoudige en snelle

van het doek is bepalend voor de mate
waarin zon en warmte gereflecteerd en
geabsorbeerd worden, terwijl toch een
aangename hoeveelheid daglicht wordt doorgelaten.

6-15°

montage
• Regenafvoer volledig uit
het zicht
• Geïntegreerde verlichting
optioneel verkrijgbaar
• Uw tuin/loungeset staat altijd droog
• Ook te gebruiken als carport!

Uw dealer:

doorsnede Stanza®

