eyecatcher

Shutters als unieke

Shutters zorgen in huis niet alleen voor optimale lichtinval en privacy,
maar zijn tevens een unieke eyecatcher in het interieur. Tot voor kort waren deze houten frames met kantelbare lamellen vooral in Zuid-Europa
en Amerika te vinden, maar inmiddels zijn shutters ook in ons land sterk
in opkomst. Shutters Direct uit Roosendaal biedt maatwerk van aankoop tot montage.
Een shutter dient in eerste instantie als zonwering, maar heeft daarnaast nog een aantal voordelen boven traditionele gordijnen of een
standaard zonnescherm. De isolerende werking is uitstekend, het materiaal is duurzaam en ook bij afwijkende ramen met rondingen of
schuine vlakken kan een shutter naadloos gemonteerd worden. Bovendien zorgt deze exclusieve manier van zonwering voor waardevermeerdering van de woning omdat ze verankerd worden aan het huis.

Direct prices, direct to you
Middenin het centrum van Roosendaal is shutterspecialist Shutters
Direct gevestigd. Het bedrijf heeft dankzij de all inclusive werkwijze
een grote klantenkring opgebouwd, die inmiddels tot ver buiten
de regio reikt. Eigenaresse Annette Wilson geeft een toelichting:
“We leveren rechtstreeks vanuit de fabriek, waardoor de prijsverhogende tussenhandel kan worden overgeslagen. Onze slogan is dan
ook ‘Direct prices, direct to you’. Shutters zijn exclusieve producten
die een leven lang meegaan. Dat vraagt een eenmalige investering,
die natuurlijk hoger ligt dan de aanschaf van gordijnen of andere
zonwering. Sommige bedrijven werken met meerprijzen, waarbij de
consument onder andere achteraf geconfronteerd wordt met dure
montagekosten, waardoor de uiteindelijke prijs behoorlijk wordt opgedreven. Bij ons is de prijs all inclusive en vanaf het eerste moment
duidelijk. Klanten komen nooit achteraf voor vervelende verrassingen te staan.”

Zowel design als classic
Shutters zijn binnenluiken, waarbij lamellen in een houten frame zijn
geplaatst. Door middel van een speciale bedieningslat kan in een
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mum van tijd de juiste sfeer is huis worden gecreëerd. Met hun ingetogen en elegante vormgeving passen shutters in vrijwel elk interieur. Shutters Direct biedt zowel de moderne Design lijn met strakke
lijsten als de Classic lijn, waarbij het frame rondom is voorzien van
een kraal. Alle shutters zijn leverbaar in drie standaard lamelbreedtes en er is een ruime keus uit optimum kleuren. Nieuw zijn de vele
soorten montageprofielen. Deze hebben magneetjes in de deuren
en aan de profielen die ervoor zorgen dat de panelen mooi strak
aansluiten.

Shutters met afstandbediening
Volgens Annette Wilson voegen shutters in elke woning iets speciaals
toe. “Of het nu een oud karakteristiek pand is of een hypermoderne
woning, shutters geven een interieur meerwaarde. Daarnaast voorzien we momenteel ook veel kantoren van shutters. Voor hoge punten in huis zijn er shutters met afstandsbediening en ook voor ronde
of schuine ramen in togen is het een uitermate goede oplossing.”
Lachend: “Wat ik zelf bovendien erg fijn vind, is dat je nooit meer
gordijnen hoeft te wassen of te laten reinigen. Heerlijk toch?”

Shutters Direct
Raadhuisstraat 63
4701 PM Roosendaal
Tel: 0165-392066
Fax: 0165-392066
info@shuttersdirect.nl
www.shuttersdirect.nl
Op afspraak
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