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screens

outdoor living

Vandeputte is sinds meer dan 15 jaar een naam 
met weerklank in de wereld van de zonwering, 

raamdecoratie, rolluiken en sectionaal poorten voor zowel de 
particuliere als de projectmarkt. Ons bedrijf hamert voortdurend 
op kwaliteit van onze producten en vakmanschap van onze men-
sen. Ons team van specialisten zoekt samen met u de beste, ge-
personaliseerde oplossingen inzake opmeting, service, producten 
en plaatsing. Wij verzorgen gratis een vrijblijvende, persoonlijke 
off erte en staan borg voor een optimale dienst-na-verkoop.

Welkom Inhoud

zonneschermen

poorten

rolluiken

markiezen

parasols

vliegenramen

gordijnen & raamdecoratie
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Welkom
Vandeputte is sinds meer dan 15 jaar een naam met 
weerklank in de wereld van de zonwering, raamdecoratie, 
rolluiken en sectionaal poorten voor zowel de 
particuliere als de projectmarkt.  
Ons bedrijf hamert voortdurend op kwaliteit van onze 
producten en vakmanschap van onze mensen.
Ons team van specialisten zoekt samen met u de 
beste, gepersonaliseerde oplossingen inzake opmeting, 
service, producten en plaatsing. Wij verzorgen gratis een 
vrijblijvende, persoonlijke offerte en staan borg voor een 
optimale dienst-na-verkoop.
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zonneschermen

Nu iedereen bewuster met energie moet omgaan is het belang van zonwering 
optimaal. Onze zonneschermen zijn daarom vervaardigd uit de meest duurzame 
materialen. De doeken worden met de sterkste draden geweven. Het kader bestaat 
uit aluminium dat weer en wind doorstaat. De discrete en verfi jnde vormgeving van 
onze stores geeft tevens een absolute meerwaarde aan uw woning.
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Een aangenaam binnenklimaat
op warme zomerdagen

zonnescherm
en
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outdoor living

Vrijstaande zonwering
Dit is een comfortabele buitenruimte waar het vanaf de eerste lentedag 
aangenaam vertoeven is. Deze zonwering bestaat uit een waterdichte, 
aluminium, zonregulerende constructie.
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Vrijstaande zonwering

outdoor living

09



screens
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Onze screens worden toegepast in project- en woningbouw als 
functionele en decoratieve zonwering. Het biedt een goede bescherming 
tegen overvloedig lichtinval en voorkomt opwarming van uw gebouw.

screens
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poorten

Het gevoel van veiligheid is een basisgegeven geworden in onze maatschappij. 
Onze sectionaal poorten zijn daarom uitgerust met een effi  ciënte inbraakbe-
veiliging. Natuurlijk moet uw poort ook een decoratief accessoire zijn van uw 
woning, daarom is er een ruime keuze aan paneeluitvoeringen en kunt u om het 
even welk kleur kiezen.
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Kwaliteit, esthetiek en comfort

poorten
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Rolluiken

Onze rolluiken geven een kwalitatieve en budgetvriendelijke oplossing voor het 
afsluiten en beschermen van uw woning. De troef van dit product is de optimale 
verduistering en beveiliging. Ze zorgen tevens voor een gevoelige energiebesparing, 
want zowel in de zomer als in de winter is dit een belangrijke isolatie.

Complete afscherming en beveiliging
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Markiezen

Stijlvol in de kijker

Deze elegante zonwering is een stormvast uitvalscherm 
met een vaste arm. Het geeft uw gebouw een eigentijdse 
en stijlvolle uitstraling. Wij geven u graag advies over de 
verschillende mogelijkheden van dit product.

rolluiken - m
arkiezen
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Parasols

Onze innovatieve parasols zijn gepatenteerd op de eenvoudige bediening. In één 
vlotte glijbeweging wordt het systeem geopend en gesloten. Voor nog  extra 
schaduwoppervlakte kan u opteren voor een combinatie met een tuinstore.

Genieten in alle veiligheid
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Windschermen

Onze windschermen dienen in de eerste plaats voor bescherming. Niet 
alleen tegen wind, maar ook tegen hinderlijk lawaai, stof, ... Wij hebben
 een ruime keuze aan types. Uw windscherm kan bijvoorbeeld op wieltjes 
staan zodat u dit tijdens de winter langs de kant kunt schuiven. Er is zelfs 
de mogelijkheid om uw windscherm volledig op te bergen.
Kom gerust langs voor meer infomatie in onze toonzaal of wij komen 
vrijblijvend tot bij u.

parasols - w
indscherm
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gordijnen & raamdecoratie

Sinds meer dan 10 jaar is Vandeputte actief in de raamdecoratie. Naargelang de stijl 
en de aard van uw woning kiezen we samen met u het mooiste product, de juiste 
stof, het best passende kleur. Wij werken met gerenommeerde, exclusieve merken 
in alle prijsklassen, zoals Jab, Ralph Lauren, Sahco Hesslein, Vano, Luxafl ex…
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Spelend met licht en textuur
ontstaat de perfecte sfeer

gordijnen &
 raam

decoratie
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Kortrijkseweg 44 - 8791 Beveren-Leie (Waregem)

056 72 69 59 - info@vandeputtebvba.eu
 

vandeputtebvba.eu
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