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

VAN 13/09 T.E.M. 13/10

NIEUW: VOORZETROLLUIK OP
ZONNE-ENERGIE!
• Ga voor 100% GROENE isolatie
• Batterij wordt opgeladen dmv een discreet
zonnepaneel
• Gemakkelijke installatie: geen breekwerken
nodig!

DE VOORDELEN VAN WINSOL-ROLLUIKEN
• Isolerend: houden de warmte binnen tijdens de winter en zorgen voor een fris huis
tijdens de zomer.
• Privacy: gezellige familiemomenten zonder ongewenste pottenkijkers.
• Inbraakvertragend: rolluiken vormen een extra barrière tegen inbrekers en zorgen
zo voor extra veiligheid
• Akoestische isolatie: omgevingslawaai of een luid feestje bij de buren?
Dankzij je rolluiken heb je er geen last van.
• Lichtinval: je regelt zelf hoeveel licht je wil, van volledige duisternis tot gezellig
getemperd licht.
• Ruime keuze: uitgebreid gamma, gepast voor elke stijl: landelijk, modern, stadswoning.

MOOIE KORTINGEN OP
RAMEN - DEUREN - ROLLUIKEN
GARAGEPOORTEN
ISOLEREN IS HOT!
En bij Winsol geven we je graag nog een duwtje in de rug: tijdens de isolatiedagen geven
we mooie kortingen op onze isolerende ramen, deuren, rolluiken en garagepoorten.

Tijdens de Isolatiedagen (van 13/09 t.e.m. 13/10) van Winsol geniet je van
mooie kortingen op ramen, deuren, garagepoorten en rolluiken!
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ZONWERING

TERRASOVERKAPPINGEN

Kom vlug langs in de showroom! Wij geven je advies en bezorgen je een persoonlijke
offerte, mét korting.

RAAMDECORATIE
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RAAMDECORATIE

RAMEN EN DEUREN
• PVC of aluminium, steeds met hoge
isolatiewaarde!
• Onberispelijke afwerking,
alle RAL-kleuren beschikbaar.
• Maatwerk: voor elk project en elke stijl
een perfecte oplossing.

WAAROM ISOLEREN?
• Beter voor je portemonnee! Je bespaart op je
energieverbruik, maar je verhoogt ook de waarde
van je woning.
• Je kunt in bepaalde gevallen nog altijd genieten van
subsidies en premies. Op www.winsol.be vind je
onder de tab ‘Tools’ een premiezoeker voor jouw
postcode.

• Beter voor mens en milieu! Minder energie
verbruiken betekent minder schadelijke CO²
uitstoot. Maar met Winsol kies je ook voor
duurzaamheid: onze ramen, deuren, poorten
en rolluiken worden lokaal geproduceerd, met
hoogwaardige materialen. Ze gaan dus lang
mee.

GARAGEPOORTEN
Superisolerende garagepoort:
• Isolatie-effect op het hele huis
• Op maat van jouw stijl: landelijk, modern,
pastorie, stadswoning.
• Grootst mogelijke inrij-opening voor elke garagepoort. Onze profielen benutten de ruimte maximaal.

