
ONZE SCREENS HOUDEN JE WONING KOEL EN GEVEN 
OPTIMALE ZON-, WIND- EN PRIVACYBESCHERMING

TAL VAN VOORDELEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN!
SCREENS

Meer info op de achterkant  THUISVEILIG.NLLaat nu uw screen GRATIS inmeten!

100x100 cm nu € 357,-

compleet met Somfy motor 

en draadloze bediening         
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GARANTIE

Bij besteding van 
€ 1.199,- of meer 
GRATIS Somfy connexoon voor 
bediening met app! //  camera  //  bouwkundige beveiliging  //  alarm  //  rolluiken  //

Screens werken als een thermisch schild en houden tot wel 97% 
van de warmte tegen bij plaatsing aan de buitenzijde. Door de unieke 
eigenschappen van het doek kun je ook bij felle zon wel van 
het licht genieten, maar blijft het huis toch koel! Tevens 
bieden screens een uitstekende privacybescherming.



SCREEN BREEDTE IN CENTIMETERS

SC
RE

EN
 H

O
O

GT
E 

IN
 C

EN
TI

M
ET

ER
S

 (0527) 284741    info@thuisveilig.nlTHUISVEILIG.NLNu met GRATIS inmeten!

BEREKEN ZELF DE PRIJS

Meer informatie of een inmeet afspraak maken?
Bel (0527) 284741 of mail naar info@thuisveilig.nl
Prijzen inclusief 21% BTW. Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

5 jaar garantie op screen en motor. 
Levering omvat een complete screen inclusief 
kast, geleiders, standaardkleur, as, Somfy 
RTS 230V buismotor, Somfy draadloze 
wandschakelaar.

MEER - MINDERPRIJZEN
Somfy RTS buismotor    €  0,-
Somfy handzender 1 kanaals   €  45,-
Screen bandbediend - € 179,-
Somfy connexoon voor appbediening  €  189,-
(bij besteding € 1.199,- of meer gratis)

MONTAGEPRIJZEN
Montage € 190,- 1 screen op begane grond 
of 1e verdieping. Daarna € 120,- per screen 
op hetzelfde adres. Vanaf 2ᵉ verdieping of 
hoger prijs op aanvraag. 
Elektrisch aansluiten € 40,- per screen.

//  camera  //  bouwkundige beveiliging  //  alarm  //  rolluiken  //


