ZONWERING
SLIMMER GENIETEN
GRATIS* MOTOR ACTIE
GRATIS* LED ACTIE

WINSOL ZONNEDAGEN

WINSOL GARAGEACTIE
KAN DIT NOG VÓÓR
DE ZOMER GEPLAATST WORDEN?

HOE BEPAAL IK
ZELF HET WEER OP
MIJN TERRAS?

GENIET OPTIMAAL VAN DE ZON

SQUARO ZONNELUIFEL
Met een Winsol zonwering haal je een
product van absolute topkwaliteit in
huis, aangepast aan jouw behoefte,
smaak en budget. Ontdek nu ook
het nieuwste zonnescherm Squaro®.
Dit revolutionaire model laat
toptechnologie en een modernistisch
design perfect samengaan.

GRATIS* MOTOR ACTIE
NIEUWE STIJLEN BESCHIKBAAR

CASHBACK* ACTIE SCREENS

SNELLE LEVERING EN PLAATSING
KOM NU LANGS IN ÉÉN VAN ONZE SHOWROOMS

BESPAAR TOT -25%
MET SCREENS
Een verticale zonwering van Winsol is
de efficiënte en discrete zonwerende
oplossing, met oog voor jouw privacy
en comfort. Ontdek bovendien Solfix,
een windvaste en insectwerende (in
gesloten stand) screen. De zon wordt
geweerd en je kan zelfs tot -25% op je
energieverbruik besparen. Kom langs
in één van onze showrooms voor
meer advies.

GARAGEPOORTEN

RAMEN EN
DEUREN

ROLLUIKEN

WINSOL BELGIË

info@winsol.be • www.winsol.be

ZONWERING

TERRASOVERKAPPINGEN

*acties onder voorwaarden. Bekijk de actievoorwaarden op www.winsol.be

OF JE NU KIEST VOOR EEN
LUIFEL, SCREENS OF
EEN TERRASOVERKAPPING:
BIJ WINSOL BEN JE AAN
HET JUISTE ADRES
VOOR JE ZONWERING.
TOPTECHNOLOGIE, KWALITEIT,
DESIGN AAN DE BESTE PRIJS.

GRATIS* MOTOR ACTIE
GRATIS* LED ACTIE
CASHBACK* ACTIE SCREENS
KOM NU LANGS IN ÉÉN VAN ONZE SHOWROOMS

ZONWERING

RAMEN EN
DEUREN

ROLLUIKEN

WINSOL BELGIË

info@winsol.be • www.winsol.be

GARAGEPOORTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

WINSOL GARAGEPOORTEN:

BETER ISOLEREN

ISOLATIE GEKOPPELD AAN DESIGN

RAAMDECORATIE
VOOR IEDER WAT WILS

DE RAAMPROFIELEN
MET RECHTE, STRAKKE
EN SLANKE VORMEN
ONDERSTEUNEN DE
MODERNE STIJL.

NIEUWE COLLECTIE

+ STOCKVERKOOP OP OUDE COLLECTIE!

GRATIS* MOTOR ACTIE

MODERNE STIJL

RAMEN EN DEUREN
IN PVC OF ALUMINIUM IN ZOWEL LANDELIJKE, MODERNE OF STADSSTIJL

Als je kiest voor een
minimalistische, pure stijl die
de uitstraling van de woning
benadrukt, dan ga je voor
de essentie. Kenmerkend
voor deze stijl zijn de grote
raamafmetingen met zeer fijne
en elegante profielen, zodat er
een maximum aan glasoppervlak
en lichtinval is.

LANDELIJKE STIJL

EEN NIEUWE
ISOL-COMFORT
POORT
GARANDEERT EEN
ISOLATIEWAARDE
DIE 26% BETER
IS DAN DE
TRADITIONELE
COMFORT POORT.

STADSSTIJL
Comfort is belangrijk, ook
voor je garage. Tijdens de
winter afgescheiden van
water en wind, tijdens de
zomer een koele plaats.
Zorg er voor dat je garage
niet de koudebrug wordt
naar je huis.
Maar ook de stijl is
belangrijk, kom langs bij
Winsol, elke kleur, vorm en
maat is beschikbaar.

SUPERISOLERENDE
SECTIONALE POORT
ISOL-COMFORT
BEN (Bijna-EnergieNeutraal) is een nieuw
bouwconcept dat een grote stap zet naar
energie-onafhankelijk wonen. Bouwen
volgens de BEN-principes wordt vanaf
2021 de standaard voor nieuwe gebouwen
in heel Europa. Poorten voor inpandige
garages zijn in dit concept een struikelblok
omdat ze een zwakke isolatieschakel
zijn. Vaak moet er gezocht worden naar

ingewikkelde en dure oplossingen om toch
de isolatiewaarden te verbeteren. Winsol
lanceert met de Isol–Comfort poort de
oplossing voor dit probleem!
Onze vakmensen berekenen voor jou
het rendement op je energiefactuur en
de premies waarvan je kan genieten.
Kom dus zeker eens langs in één van
onze showrooms of neem een kijkje op
www.winsol.be daar vind je handige tools
om je eigen berekeningen te maken.

WIST JE DAT
WINSOL EEN NIEUWE
COLLECTIE
RAAMDECORATIE
HEEFT EN MOOIE
KORTINGEN BIEDT OP DE
OUDE COLLECTIE
KOM NU LANGS

RAAMDECORATIE
Werk jouw ramen af met de stijlvolle raamdecoratie van Winsol.
Het brede assortiment is van topkwaliteit met schitterende stoffen
en wordt bovendien speciaal voor jou op maat gemaakt.
Esthetiek
• Uiterst geschikt voor elke stijl, zowel modern,
landelijk als stadswoning.
• Belgische producten op maat van uw wensen.
• Kwalitatieve en gebruikersvriendelijke ophang systemen.
• Groot gamma in kleuren, design, stoffen en afwerking.
• Zeer sterk optich-, thermisch-, functioneel-, duurzaam- en
visueel comfort.

LANDELIJK, MODERN OF
STANDSSTIJL, ALTIJD
SUPERISOLEREND
Een kleur kiezen die past bij jouw
woning is niet gemakkelijk als je
aan het bouwen bent, want het is
soms moeilijk inschatten hoe het
eindresultaat er uit zal zien. Onze
Winsol-vakmannen kunnen je hiermee
helpen, want zij hebben
ervaring in kleuradvies. Verder is
energiebesparing bij jouw project
een heel belangrijke factor. We
moeten immers rekening houden met
strengere normeringen bij het bouwen
van een woning. Maar weet dat je kan
rekenen op Allura+, want dit product
voldoet aan alle BEN- en EPB-normen.
Het kleur, de stijl, PVC of Aluminium,
wat u ook kiest, bij ons krijgt u het
juiste advies. Kijk op onze website
www.winsol.be voor een eerste
keuzeadvies.

NIEUW: ONZE ENERGIE EN BUDGET TOOL

Surf naar onze website en ontdek deze nieuwe tools. Winsol helpt en adviseert je op alle vlakken. VB. Screens kies je voornamelijk om de hitte buiten te houden en tegelijk optimaal daglicht binnen te laten, maar ze kunnen meer dan dat.* Heb je er al
aan gedacht dat je mogelijk geen hor meer hoeft te plaatsen om insecten te weren? Dat ze ook geluid en schadelijke uv-stralen buiten
houden? Of dat je minder moeite moet doen om het huis koel te houden als je screens hebt? Wie een airco heeft, spaart dus weer wat
elektriciteit uit. Je kan de screens trouwens ook laten aansluiten op domotica. Goed om te weten is dat een obstakelstop mogelijk is,
dus maak je geen zorgen om de veiligheid. Onze SolFix-screens kunnen trouwens niet alleen de zon aan, maar ook stevige windstoten.
Meer advies en mogelijkheden op www.winsol.be -> tools

