Ervaar de voordelen

van shutters
bij shutters direct

Shutters direct

De shutter, een product dat tot voor kort voornamelijk in Zuid Europa en Amerika te vinden was, komt ook in onze regionen steeds vaker voor in het straatbeeld.

Een product met vele voordelen

lijn waarbij het frame rondom voorzien is

Een shutter is te omschrijven als een houten frame waar lamellen in geplaatst zijn. Deze lamellen kunnen door middel van een speciale bedieningslat gesloten

Een shutter dient in eerste instantie als

van een kraal. Alle shutters zijn leverbaar in

of geopend worden. Hierdoor is er in een mum van tijd privacy te creëren en valt de lichtinval, en daarmee de sfeer in huis, optimaal te reguleren. Bovendien

zonwering, maar heeft een aantal voorde-

3 standaard breedtes van 47, 63 en 89mm

hebben shutters een zeer goede isolerende werking, waardoor het ’s winters lekker warm blijft en op een warme zomerdag de hitte gemakkelijk buiten gehouden

len die, bijvoorbeeld, een zonnescherm

en er is een keus uit optimum kleuren. Het

wordt. Shutters zijn in te passen in ieder interieur en worden gezien als een waardevermeerdering voor uw woning. Deze voordelen komen goed tot uiting bij oude,

niet heeft. Ieder huis kent wel plekken waar

is dan ook niet voor niets dat in heel Neder-

monumentale panden. Deze zijn vaak voorzien van enkel glas en dus niet bepaald energie zuinig. Het plaatsen van shutters is een goed alternatief voor dubbel

het moeilijk is iets voor het raam te han-

land en België de prachtige producten van

glas. Behalve de super isolerende werking passen shutters perfect bij de karakteristieke stijl van een dergelijk pand.

gen. Denk hierbij aan ronde en schuine

Shutters Direct geplaatst worden. Doordat

ramen of de ramen in een toog. Doordat

alle shutters rechtstreeks uit de fabriek ge-

de shutters op maat gemaakt worden, zijn

leverd worden, wordt de prijsverhogende

ze in iedere denkbare situatie in te passen.

tussenhandel overgeslagen. “Direct prices,

Door de shutters in te laten meten door

direct to you”, de slogan van het Shutters

Shutters Direct bent u er van verzekerd dat

Direct, komt dan ook niet uit de lucht val-

uw shutters naadloos passen en daarmee

len. Op veel plaatsen komt u bij de aan-

een unieke eyecatcher in uw woning wor-

schaf van uw shutters voor verassingen te

den. Een andere unieke eigenschap van een

staan. De prijs die u in de winkel zag, bleek

shutter is de dwarsverbinding die hem als

enkel de prijs van het product zelf te zijn.

het ware in twee apart bedienbare segmen-

Uiteindelijk bent u veel meer geld kwijt!

ten verdeelt. Hierdoor krijgt u nog meer

Shutters Direct kent een all inclusive werk-

mogelijkheden. Wanneer u het onderste

wijze. De prijs die u uiteindelijk betaalt, is

gedeelte sluit en het bovenste open laat,

van begin af aan duidelijk. Het gehele tra-

krijgt u genoeg licht, terwijl u voldoende

ject wordt van aankoop tot montage helder

privacy in uw slaap- of badkamer creëert.

uiteengezet en u komt achteraf nooit voor
vervelende verassingen te staan. Bent u

All inclusive werkwijze
met direct prices, direct to you

nieuwsgierig geworden naar de mogelijk-

Voor iedereen die nieuwsgierig is gewor-

even voor een afspraak.

heden van Shutters Direct? Bel dan eerst

den naar de mogelijkheden van shutters,
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is midden in het centrum van Roosendaal

Shutters Direct

Shutters Direct te vinden. Het bedrijf is in

Raadhuisstraat 63

korte tijd uitgegroeid tot een ware “shutter

4701 PM Roosendaal

specialist”. De shutters worden aangebo-

tel. 0165 - 39 20 66

den in 2 lijnen: de dooreen strakke vormge-

info@shuttersdirect.nl

ving gekenmerkte Design lijn en de Classic

www.shuttersdirect.nl
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