Doekcollectie 2016
De nieuwe Swela-Sunvas collectie wordt terecht
gewaardeerd als een collectie met ‘warme doektinten met een fluweelachtige grip’. Naast Sunvas
kunt u ook kiezen voor een Sewla-Sunsilk schermdoek: een hightech-doek met zelfreinigend effect
bij regen! Ook voor horecagelegenheden is het
Sunsilk doek een absolute aanrader!
Zonweringdoek staat bloot aan weersinvloeden.
en staat altijd onder spanning. Daarom kiest
Byzon voor het beste doek dat er is. Daarmee garanderen wij u als klant het langst plezier van hét
aanzien van uw terrasscherm!
Laat u voorlichten over de keuzemogelijkheden
hierin. De op afstand bediende motor is verkrijgbaar met nóg meer bedieningsgemak zoals een
zon- en windautomaat. Byzon maakt het u echt
byzon-der handig!
Garantie
U stelt prijs op een grote mate van zekerheid?
Dan past een Byzon product helemaal bij u.
Bediening
Álle terrasschermen worden uitgevoerd met een
elektrische bediening. Daarin is een opbouwschakelaar de basisuitvoering. U bedient deze met de
hand. Maar bij een mooi terrasscherm hoort een
afstand bediende motor in combinatie met een
fraaie handzender. Dubbel comfort in de bediening van uw scherm, waar u ook zit of loopt!

BYZON.NL

Met uw aankoop bent u verzekerd van 3 jaar
garantie. Dit is een ‘volledige garantie’ op
fabricage- of constructiefouten. Deze garantie
omvat de levering van materialen én onderdelen.
Een extra bevestiging dat u met Byzon Zonwering
de juiste keus maakt.

UNIEKE ZONWERINGFORMULE DIE HELEMAAL BIJ U PAST!

Bijzonder: reken op Byzon.nl zelf in 5 eenvoudige stappen uw prijs uit voor de gewenste zonwering en verbaas
u over de super scherpe Byzon prijzen!
Handig: u kunt Byzon zonwering zelf monteren m.b.v. een bijgeleverde montageset, of u schakelt uw Byzon vakman in. Overleg met hem over levering, montage en andere vragen.
Veilig: al heeft u met Byzon bestelgemak en profiteert u van de scherpste prijzen, toch betaalt u veilig via
de in de regio bekend staande Byzon dealer. Hij is uw aanspreekpunt voor al uw zonweringvragen.
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€799.
!
Byzonder

DE BYZON A-1500
PRACHTIG INSTAPMODEL!
Dit semi-cassettescherm A-1500 heeft een vlot design.
Een max. breedte van 550 cm en een uitval van 300 cm
is geen enkel probleem. Aluminium zijkappen zorgen
voor een nette afwerking, zodat assemblageschroeven
etc. niet zichtbaar zijn. Vanwege de aantrekkelijke
instapprijs vindt de A-1500 gretig aftrek!
DE BYZON A-2000
MOOI AFGEWERKT TERRASSCHERM
De A-2000 biedt net een tikkeltje meer en geniet daardoor vaak de voorkeur. Mede door de prachtig gegoten
en volledig gesloten cassette en zijkappen is het liefde
op het eerste gezicht. Tot 550 cm breed zijn alle afmetingen op maat realiseerbaar, in combinatie met een uitval van 300 cm. Door de gunstige zeer gunstige prijs-/
kwaliteitverhouding beleven vele mensen aangename
terrasmomenten met een A-2000.

De Byzon zonweringen zijn leverbaar met
elektrische bediening of afstandbediening!

Altijd de zomer bij huis!
Een terrasscherm is dé sfeermaker op uw buitenterras! U kent dat gevoel
wel: de zon komt op en schijnt vrolijk naar binnen. Met één druk op de
knop rolt uw nieuwe terrasscherm uit en het goede leven van een zomerse
dag straalt u tegemoet. Geniet van de zon én van schaduw! Bent u op zoek
naar zo’n terrasscherm, dan kunt u bij Byzon kiezen uit verschillende
modellen. Standaard is bij ons de kwaliteit! Verder mag u het zeggen welk
scherm past bij uw terras. Met een Byzon terrasscherm heeft u de zomer altijd bij uw huis!

KLEUR VAN DE CASSETTE
De standaard uitvoering van de cassettes is
cremewit, Ral 9001. Om tegemoet te komen aan
uw specifieke wensen, kunnen we ook leveren in
andere Ral-kleuren. Zo is bijvoorbeeld voor een
geringe meerprijs uw terrasscherm ook leverbaar
in dé actuele kleur: antraciet structuurlak ‘Black
Twinkle’. Hierdoor kunt u chique combinaties
maken met onze uitgebreide doekcollecties.

