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  Haal het 
buitenleven 
        binnen!

Serres en veranda’s van Blyweert



Comfort en kwaliteit staan centraal!

Lekker buiten, maar tóch binnen.
Met een serre van Blyweert!

Heerlijk licht en ruimtelijk. En tegelijkertijd 
in alle seizoenen comfortabel. Ontspannen 
en genieten van uw zonnige buitenkamer, 
ook al is het net te koud om écht buiten 
te zitten. De zon in huis: dat biedt een 
serre van Blyweert. 

Een serre zorgt bovendien voor aanzienlijke 
extra leefruimte in uw huis. Ideaal voor een 
relaxte loungehoek of een extra eetkamer. 
Vaak zonder de constructie van uw woning 
aan te tasten!

U wilt vaker buiten zitten? Met lekker 
weer buiten eten en langer genieten  
van zwoele zomeravonden? Dan is een 
Blyweert-veranda echt iets voor u!  
Onder uw veranda zit u beschut en koelt 
het ’s avonds minder snel af. Daar kunt  
u bijna het hele jaar van genieten!

Van veranda naar serre...

Blyweert-veranda’s zijn optioneel ook  
met isolatie beschikbaar. Een perfecte 
oplossing als u in een later stadium  
uw veranda wilt ombouwen naar een  
volwaardige serre!

De hoogste isolatie-eisen zijn ons  
uitgangspunt: de serres van Blyweert zijn 
volgens de laatste technieken geïsoleerd. 
Daardoor is tocht of condensvorming 
uitgesloten. 

Door de modulaire opbouw zijn de  
mogelijkheden vrijwel eindeloos en daardoor 
perfect passend bij úw situatie.  
Van een nostalgische tot moderne 
uitstraling. Van schuifpui tot volledig 
openslaande tuindeuren. Verkrijgbaar  
in een breed scala aan RAL-kleuren.  
Met één standaard: de allerhoogste!

Vaker en langer buiten genieten...
Met een Blyweert-veranda!



Serres en veranda’s van Blyweert

Blyweert.
Exactly your 
profile

Exact uw profiel. Dat is onze filosofie en 
loopt letterlijk als een rode draad door 
onze aanpak. Door een gedegen organisatie, 
in combinatie met ruime kennis en ervaring 
van aluminiumsystemen, zorgen wij voor 
een ongekend scala aan producten en 
mogelijkheden. Samen met onze erkende 
dealers en constructeurs staan wij voor 
topkwaliteit. Uw wensen zijn daarbij ons 
uitgangspunt!

www.blyweertaluminium.com

Uw leverancier/constructeur
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