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Over ons
In 1999 zag Demaeght Zonwering, dankzij zaakvoerders Kenny en Nathalie, het levenslicht
in Wielsbeke. 20 jaar later is de onderneming uitgegroeid tot een bruisend familiebedrijf
met showrooms in Waregem en Oostrozebeke.
Door de intrede van zonen Maxim en Gilles verschoof de focus van zonwering naar
zonwering en interieur. Wij streven er naar ons gamma steeds uit te breiden met kwalitatieve
producten en onze klanten kennis te laten maken met de laatste trends. Hiervoor doen
wij beroep op lokale leveranciers met hoogstaande producten.
Onze ervaring staat garant voor een vlotte dienstverlening en klantgerichte service.
U kunt genieten van onze expertise in de showrooms en een eigen plaatsingsdienst
met dienst-na-verkoop.
Uw tevredenheid is onze grootste drijfveer.

Demaeght Zonwering & Interieur
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“Uw woonkamer
opnieuw uitvinden
doet u met de juiste
kleurkeuze.”

Onze diensten
01. Raamdecoratie
02. Vloerbekleding
03. Kleuradvies
04. Interieuradvies
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Rolgordijnen
De juiste lichtinval
in evenwicht met
de gewenste privacy
Wij Belgen hechten veel belang aan privacy. Om deze te garanderen
ga je best op zoek naar de juiste raamdecoratie. Een topper op het vlak
van privacy zijn lichtdoorlatende rolgordijnen. De lichtdoorlatende stof laat
genoeg daglicht in de ruimte, terwijl het perfect het direct zicht blokkeert.
Niet enkel rolgordijnen kunnen de privacy garanderen, er zijn nog heel
wat andere mogelijkheden! Welke raamdecoratie je het beste kiest hangt
uiteraard af van de ruimte, jouw persoonlijke voorkeur en het budget.
Vind je privacy net als ons heel belangrijk? Maar heb je de juiste
raamdecoratie nog niet gevonden? Neem dan zeker een kijkje
op onze website: raamdecoratiegids.be.
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“De lichtinval regelen was
nog nooit zo gemakkelijk!”
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Horizontale jaloezieën
Ontdek de kunst van
het spelen met licht

Er bestaan heel wat functionele types raamdecoratie, maar met geen
enkele kan je zo mooi met het licht spelen als met horizontale jaloezieën.
Je kan precies bepalen hoeveel licht je binnen wil laten door de lamellen
te kantelen. De lichtinval regelen was nog nooit zo gemakkelijk.
Hierbij kunnen we twee soorten lamellen onderscheiden: houten en
aluminium, met elk hun specifieke eigenschappen. Zo is hout een zeer warm
materiaal dat bijdraagt aan de sfeer en gezelligheid, terwijl aluminium
eerder strak is, met een duurzaam karakter.
Ben je helemaal weg van houten lamellen? Of verkies je eerder de strakke
aluminium variant? Wij hebben voor elk wat wils! Ontdek alle soorten
en mogelijkheden op onze website: raamdecoratiegids.be.
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Overgordijnen
Stijlvol grote
ramen bekleden
Veel licht in huis is zeer fijn, vandaar dat raampartijen zo groot mogelijk
zijn. Natuurlijk kan er dan al eens een situatie ontstaan waarbij de ramen
afmetingen krijgen waardoor niet elke raamdecoratie geschikt is.
Technisch is er veel mogelijk, maar de esthetische gevolgen moeten ook
in acht genomen worden.
Eén van de favorieten om grote raampartijen te bekleden zijn overgordijnen.
Ze vertonen een uitstekend hanggedrag over grote oppervlaktes.
Bovendien doen ze wonderen voor de akoestiek in jouw woning. De keuze
aan stoffen en afwerkingsmogelijkheden is zo uitgebreid dat er vast
en zeker een combinatie is die jouw hart sneller laat slaan.
Grote ramen bekleden is niet evident. Laat je daarom goed adviseren
en informeren. Wij geven alvast enkele handige tips & tricks mee
op onze website. Surf snel naar raamdecoratiegids.be.
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Verticale jaloezieën
Elegantie & functionaliteit
hand in hand
Bij verticale jaloezieën is de functionaliteit enorm. Afhankelijk van de
lichtintensiteit buiten kan je de lamellen zo oriënteren dat je vast en zeker
niet gehinderd wordt. Je kan kiezen voor volledige lichtinval, beperkte
lichtinval of volledige privacy met één enkele raamdecoratie. Ook de
keuze van de lamel zal een invloed hebben op de privacy. Zo zal een zeer
transparante lamel niet altijd het gewenste effect bieden indien het buiten
donker is. Overdag verhinderen de lamellen dan weer het zicht van buiten
naar binnen.
Je kan kiezen uit een breed assortiment aan materialen: van transparante
en lichtdoorlatende textiellamellen tot screen, pvc of aluminium, het
bestaat allemaal. Ben je op zoek naar een materiaal dat kan verduisteren
en tegelijk ook heel onderhoudsvriendelijk is? Dan zijn pvc of aluminium
lamellen zeker iets voor jou!
Het aanbod is ontzettend groot, laat je bij de keuze daarom zeker
adviseren door een expert, of laat je helpen door onze online gids:
raamdecoratiegids.be.
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Slimme combinaties
Optimaal comfort
dankzij een combinatie
Combineer raamdecoratie met verschillende functionaliteiten en bereik
zo een optimaal comfort. Maar welke raamdecoratie kan je combineren?
En wat levert dat op? Wij zetten enkele combinaties op een rijtje!

Houten jaloezieën & overgordijnen
Een niet zo voor de hand liggende, doch verrassende combinatie!
Hier combineer je de functionaliteit van lamellen met de gezelligheid van
overgordijnen. Bovendien isoleren ze beiden uitstekend.
Vouwgordijnen & overgordijnen
Kies je ervoor om vouwgordijnen met overgordijnen te combineren, dan
kies je voor een veilige, maar vooral smaakvolle combinatie die zowat in
elk interieur past. Hoe dichter de kleuren van de stoffen bij elkaar liggen,
hoe harmonieuzer.
Rolgordijnen & overgordijnen
Ook rolgordijnen kan je perfect combineren met overgordijnen. Het is een
zeer stijlvolle combinatie die jouw interieur een echte boost geeft. Wil je echt
opvallen? Kies dan voor overgordijnen met een print. Het contrast tussen
de raamdecoraties maakt van deze combinatie een echte eyecatcher!
Overgordijnen & overgordijnen
Een combinatie die ook meer en meer voorkomt. Door gordijnen met elkaar
te combineren creëer je een optimale gezelligheid. Zo is de combinatie van
transparante gordijnen met verduisterende gordijnen een echte topper!
De transparante gordijnen verhinderen de inkijk overdag, en ’s avonds
zorgen de verduisterende gordijnen voor extra sfeer en privacy.
Tip: sierpanden, old but gold
Sierpanden zijn terug helemaal in. Ze geven jouw interieur de luxueuze
uitstraling van een overgordijn, terwijl ze niet over de volledige breedte van
het raam komen.
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Duo-rolgordijnen

Roljaloezie op z’n best
Als je de werking van een duo-roll bekijkt dan zou je het
product ook ‘roljaloezie’ kunnen noemen. De horizontale
banden doen denken aan een jaloezie, maar de banden
rollen op. Dit biedt eigenlijk het beste van 2 werelden.
Je kan de lichtinval optimaal regelen door de horizontale
banden te verschuiven ten opzichte van elkaar. Als je
echter een stuk van jouw raam wil vrijmaken, dan kan je
via een kettingbediening of via een elektrische bediening
de stoffen oprollen.
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“Quality is not an
act, it’s a habit.”

Diaz Sunprotection
Diaz Sunprotection is een ervaren
en dynamisch Belgisch bedrijf, actief
in de productie van raamdecoratie
en binnenzonwering.
Innoverende collecties worden gekoppeld
aan een onberispelijke productkwaliteit
en een snelle en performante dienst
na verkoop. Dit alles 100% in België.

Leer ons kennen op www.diaz.be
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Handgemaakt
in België met veel
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“Onberispelijke
kwaliteit en service,
daar staan we voor!”

+ 100

Gepassioneerde
medewerkers

+ 100 000

Producten per jaar

+ 20 000 m2

Productieoppervlakte
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Screen rolgordijnen
Optimale lichtfiltering
De zon is onze beste vriend, maar ook die kan soms
vervelend doen. Iedereen heeft wel al eens last gehad van
storend zonlicht op een computer- of televisiescherm. Met
de juiste raamdecoratie is dit zo verholpen.
Screen is een speciaal doek, bestaande uit glasvezel en
pvc, die op een unieke manier het licht filtert. Je kan het
vergelijken met een zonnebril. Het felle/storende licht wordt
aangenaam en het zicht wordt perfect behouden.
Benieuwd naar alle mogelijkheden van screen rolgordijnen

bij je thuis of op de werkvloer? Laat je inspireren op onze
website: raamdecoratiegids.be.
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Automatisatie
Ongeëvenaard
gebruiksgemak
dankzij automatisatie
Bij de bediening van binnenzonwering en raamdecoratie denken we
spontaan aan een koord of een ketting. Het kan echter anders en
comfortabeler. Voor alle soorten raamdecoratie bestaat er namelijk een
elektrische bediening.
Het automatiseren van raamdecoratie biedt ook heel wat voordelen: de
levensduur van jouw raamdecoratie is optimaal aangezien het product
steeds correct en gelijkmatig bediend wordt. In opgetrokken toestand
zijn ook geen bedieningskettingen of –koorden te zien bij gemotoriseerde
binnenzonwering. Dit draagt bij tot de strakheid en uitstraling van jouw
interieur. Bovendien is dit ook 100% child safe.
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“Bedien al jouw raamdecoratie
met slechts 1 druk op de knop.”
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Duette

R

Isoleren met klasse
Duette® is één van de betere keuzes als je op zoek bent naar
energie-efficiënte zonwering. Door de honingraatstructuur
wordt er als het ware een isolerende laag gevormd voor
je raam.
In de zomer houdt dit de warmteoverdracht van buiten naar
binnen tegen, in de winter zorgt dit dat de warmte minder
makkelijk via het glas naar buiten kan. Je leest het goed,
ideaal voor jouw energiefactuur! De honingraatstructuur
zorgt eveneens voor een dubbele gelaagdheid waardoor
je de typische koordjes niet langer zichtbaar zijn in de stof.
Voor muzikanten is Duette® dé ontbetwiste nummer één
aangezien deze ideaal is voor de akoestiek van een ruimte.
Op zoek naar isolerende raamdecoratie? Ontdek alle
mogelijkheden op raamdecoratiegids.be.
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Rolgordijnen
Klassevol verduisteren
Rolgordijnen zijn met voorsprong de meest gekozen binnenzonwering.
Door de verschillende afwerkingsmogelijkheden en een uitgebreid aanbod
aan rolgordijndoeken, groeit deze populariteit nog wekelijks.
Het assortiment aan rolgordijndoeken laat toe om rolgordijnen te kiezen
voor zeer uiteenlopende doeleinden. Zo kan je een transparant rolgordijn
kiezen indien je maximale lichtinval wenst of eerder een verduisterend
rolgordijn voor jouw slaapkamer.
Bij vrijwel elk product is er de mogelijkheid om het verduisterend te maken.
Lichtinval aan de bovenkant, zijkanten en onderkant van het product is
echter moeilijk te vermijden.
Er bestaan heel wat soorten raamdecoratie die kunnen verduisteren.
Ben je nog op zoek naar de ideale raamdecoratie voor jouw woning?
Lees er alles over op onze website: raamdecoratiegids.be.
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Simuleer uw raamdecoratie

Diaz Sunprotection Simulator

Op zoek naar de ideale raamdecoratie? Of heb je

raamdecoratie en laat je experimenteren

hulp nodig bij het kiezen? Misschien twijfel je tussen

met verschillende stijlen en kleuren zodat je een

verschillende mogelijkheden? Wij hebben dé oplossing!

huiselijke en gezellige sfeer kan creëren. Bovendien

Onze app geeft een realistisch beeld van jouw favoriete

krijg je direct een realistische prijsindicatie.

Download nu de Diaz Sunprotection
Simulator App, gratis en zonder registratie!
Zoek naar ‘Diaz Sunprotection Simulator’.

32

Neem een foto
met de app en ga
meteen aan de slag

O PTI MA AL
VOOR TABL E T

Bepaal het type
raamdecoratie

Ontdek alle
afwerkingsmogelijkheden
Kies tussen alle
mogelijke kleuren
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?

Nog vragen?

Demaeght Zonwering & Interieur helpt je graag verder!

Kom vrijblijvend langs en ontdek
wat we voor jou kunnen doen.
Goudenappelstraat 7

info@demaeghtzonwering.be

8780 Oostrozebeke
T: 056 44 33 45
T: 0471 23 40 63

www

www.demaeghtzonwering.be

Openingsuren
Maandag: 14.00 - 18.00 u

Zaterdag: 14.00 - 18.00 u

Dinsdag - Vrijdag:

Zondag: gesloten

10.00 - 12.00 u
14.00 - 18.00 u
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Meer weten over jouw
favoriete onderwerp?
Raamdecoratiegids.be is een online gids en staat garant voor uren leesplezier!
We nemen je mee in de wondere wereld van de raamdecoratie, met tips & tricks,
handige weetjes en heel wat beeldmateriaal. Heb je nog een specifieke vraag?
Via het contactformulier kan je zelfs suggesties doorgeven! Hopelijk tot snel?

Optimaal comfort dankzij
een combinatie
Combineer raamdecoratie met
verschillende functionaliteiten en
bereik zo een optimaal comfort.
Maar welke raamdecoratie kan je
combineren? En wat levert dat op?
Wij zetten enkele mogelijke
combinaties op een rijtje!

Meer info

Isoleren met klasse

Surf snel naar

www.raamdecoratiegids.be
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Meer info?
www.raamdecoratiegids.be

