BUITENZONWERING

Duurzaam,
decoratief en in
vele uitvoeringen

Laten wij ons even
kort voorstellen
Bij nieuwbouw, bestaande bouw of renovatie
neemt Pascal ramen en deuren BV al uw
zorg uit handen. Als totaalleverancier van
gevelelementen kunt u voor een compleet
pakket bij ons terecht.

Wij bieden u kozijnen, ramen, deuren, glas, ventilatieroosters,
rolluiken, insectenwering, screens en nog veel meer!
Elk huis is uniek, wij begrijpen dit. Daarom bieden wij
maatwerk. Producten die aangepast worden op uw wensen.
Door samen de verschillende opties te bespreken komen we
tot een deskundig op maat gemaakt advies. Wij bieden u niet
alleen kozijnen, wij bieden wooncomfort!
Ook verzorgen wij de montage voor u. Als u liever zelf wilt
monteren is dit ook geen probleem. Wij verstrekken u de
montagebegeleiding en instructies.
Niet alleen in onze producten vindt u kwaliteit. Deze komt u
in onze totale bedrijfsuitvoering tegen. Afspraken nakomen,
betrouwbaarheid, korte communicatielijnen, accuraat
handelen en alle andere zaken krijgen onze volledige
aandacht.

Wat kunt u van ons verwachten:
•

Persoonlijke zorg

•

Hoogwaardige kwaliteit

•

Deskundigheid

•

Betrouwbaarheid

•

Accuraat handelen

•

Correcte voor- en nazorg

•

Korte communicatielijnen

•

Alles-in-één pakket

U bent van harte welkom in onze showroom van ruim 500
m² in Deurne. Hier kunt u onze producten zien, voelen en
bedienen. Onze adviseurs staan graag voor u klaar, uiteraard
met een kopje verse koffie of thee.

ROLLUIKEN
Combineer het nuttige met het aangename
Het nuttige met het aangename combineren. Onze rolluiken
zijn van alle gemakken voorzien om uw huiselijk comfort te
verhogen. Onze rolluiken combineren een veilig gevoel
met duurzaamheid en vormgeving.
Rolluiken vormen een uitstekende beveiliging tegen
inbraakpogingen. Onze rolluiken zijn dan ook vervaardigd
van onverwoestbaar aluminium of duurzaam kunststof. De
aluminium lamellen zijn dubbelwandig en gevuld met een
schuimkern, deze zorgt voor extra isolatie en stabiliteit.
Onze rolluiken bieden zon- en hittewering in de zomer en
zorgen voor extra isolatie en energiebesparing in de winter.
Rolluiken houden tevens het geluid van binnen binnen en het
geluid van buiten buiten. Door de verstelbare lamellen kunt u
zelf de licht- en luchtdoorvoer bepalen.

Ontdek de mogelijkheden
Doordat onze rolluiken allemaal op maat gemaakt worden, zijn
ze bruikbaar voor allerlei toepassingen, zoals ramen, deuren,
schuifpuien, garagedeuren en winkelpuien. Naast de “standaard”
rolluiken leveren wij ook nog bijzondere uitvoeringen, u kunt
hier denken aan rolhekken of rolpoorten.
De rolluiken kunnen worden bediend door middel van band- of
staaldraad. Ook bestaat de mogelijkheid om de rolluik uit te
voeren met elektrische bediening welke uitgebreid kan worden
met een afstandbediening of een tijdsturing.

Inbouwrolluik
Bij een inbouwrolluik zit het opgerolde luik in de ruimte die
uitgespaard wordt boven de raamopening. Het rolluik is in het
metselwerk geïntegreerd en verstopt zich als het ware in de
muuropening boven het kozijn. Inbouwrolluiken worden vaak
toegepast in nieuwbouw en zorgen ervoor dat de rolluikkast
niet meer in het zicht zit.

Opbouwrolluik
Een opbouwrolluik wordt, in tegenstelling tot inbouwrolluiken,
boven het kozijn geplaatst. Het praktische opbouwsysteem kan
probleemloos geplaatst worden en zorgt, zowel bij renovatie
aan bestaande woningen als bij nieuwbouw, voor jarenlang
comfort. De vormgeving van opbouwrolluiken past perfect
bij zowel houten, kunststof als aluminium ramen of deuren, in
moderne of klassieke stijl. Bovendien kan het opbouwrolluik
boven ieder raam- of deurkozijn gemonteerd worden. Elk rolluik
wordt immers op maat gemaakt en vormt één geheel met het
raam.

SCREENS
Transparante bescherming
Onze screens zijn de ideale filters voor hinderlijk zonlicht zowel bij u thuis als op
kantoor. Daarbij wordt de warmte buiten gehouden. Het zicht naar buiten blijft
behouden en overdag zijn de screens inkijkwerend. Toch belemmeren screens
nauwelijks uw uitzicht dankzij de transparantiegraad die u zelf bepaalt. Het is een
optimale bescherming van uw privacy!
Het doek is strak en rimpelloos. Kiest u voor bijvoorbeeld de Ritsscreen, dan is de
screen ook nog eens insectenwerend. Door de naadloze aansluiting van het doek
hebben insecten geen kans om naar binnen te komen.
Screens nemen slechts een beperkte ruimte in. Ook zijn ze op moeilijk bereikbare
plaatsen monteerbaar. De screen is van binnenuit bedienbaar, zowel handmatig of
elektrisch. Zelfs afstandbediening, tijdsturing of zon- en windautomaat behoort tot
de mogelijkheden

Inbouwscreen
Bij een inbouwscreen zit het opgerolde doek in de ruimte die uitgespaard wordt boven
de raamopening. Het pantser is in het metselwerk geïntegreerd en verstopt zich als het
ware in de muuropening boven het kozijn. Inbouwscreens worden vaak toegepast bij
nieuwbouw.

Opbouwscreen
Een opbouwscreen wordt, in tegenstelling tot inbouwscreens, boven het raamkozijn
geplaatst. Het praktische opbouwsysteem kan probleemloos geplaatst worden en
zorgt, zowel bij renovatie aan bestaande woningen als bij nieuwbouw, voor jarenlang
comfort. De vormgeving van inbouwscsreens past perfect bij zowel houten, kunststof
als aluminium ramen of deuren, in moderne of klassieke stijl. Bovendien kan het
opbouwscreen boven ieder raam- of deurkozijn gemonteerd worden. Elke screen
wordt immers op maat gemaakt en vormt één geheel met het raam.

MARKIEZEN
Sfeervol en authentiek
Markiezen geven uw pand of woning de uitstraling die het verdient. Onze markiezen
zijn duurzaam, onderhoudsvrij, sterk en hebben een strak design. Daarnaast zijn ze in
vele modellen, kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar.
Een markies geeft als geen andere zonwering een klassieke uitstraling aan uw woning
of pand. Een belangrijk voordeel van een markies is de bescherming tegen van opzij
invallende zon, de zijkanten zijn immers gesloten. De bediening van onze markiezen
kan geschieden door middel van koordbediening of elektrische bediening. Zelfs
afstandbediening, tijdsturing of zon- en windautomaat behoort tot de mogelijkheden.

UITVALSCHERM
Eenvoudig in zijn effectiviteit
Onze uitvalschermen zijn zeer
eenvoudig te bedienen, zowel
handmatig of elektrisch. Zelfs
afstandbediening of zon- en
windautomaat behoort tot de
mogelijkheden.
Uitvalschermen zijn bijzonder geschikt
voor toepassingen waar geen vrije
doorloop noodzakelijk is. Het zijn
relatief eenvoudige, maar zeer
effectieve schermen. Ze zijn vrijwel
overal eenvoudig aan te brengen.
U heeft grote keuze in kleuren en
uitvoeringen. Klassiek, modern of
nostalgisch, de keuze is enorm.

KNIKARMSCHERM
Functionele zonwering

Een terrasscherm is een uitstekende manier om uw huis naar buiten toe te verlengen.

Naast dat dit scherm de zon weert,
creëert het een schaduwrijke
terrasruimte. U kunt er vrij onderdoor
lopen en dat maakt het geschikt om te
plaatsen boven openslaande deuren.

Ook onze knikarmschermen zijn zeer eenvoudig te bedienen, zowel handmatig of
elektrisch. Zelfs afstandbediening, tijdsturing of zon- en windautomaat behoort tot de
mogelijkheden. In tegenstelling tot de uitvalschermen zijn knikarmschermen geschikt
waar een vrije doorloop gewenst is.

Modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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