
de interieurspecialist
Actie geldt van 26 juni t/m 8 juli 2017. Deze actie geldt niet op arbeidsloon, fournituren, elektrische bediening en confectie, niet op reeds geplaatste orders en niet 
in combinatie met andere acties. Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel. Niet alle winkels voeren het afgebeelde assortiment. 
Dit is een uitgave van Concepts & Companies B.V. te Harderwijk.

www.colorsathome.nl

www.facebook.com/colorsathome

OP RAAMDECORATIE & HORREN

20% KORTING

Hou nu heel voordelig de zon én de muggen buiten de 
deur. Vervang je oude raamdecoratie door nieuwe en 
zie wat er gebeurt. De sfeer verandert en het klimaat 
wordt beter. Zacht gefilterd licht valt binnen en de 
warmte (en in de winter de kou) blijven buiten. En 
voor de ramen die vaak open gaan, zoals in keuken 
en slaapkamer, plaats je nu voordelig horren. Een 

lekker fris huis en geen gezoem.

Meer dan 
150 winkels in Nederland!
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VOOR RAAMDECORATIE & HORREN

DE SPECIALIST

Wij hebben alle nieuwe technische ontwikkelingen en 
collecties in huis om jou optimaal van dienst te zijn. 
Mogen wij je rondleiden door onze presentaties en je 
helpen bij het uitzoeken van nieuwe raamdecoratie 
en/of horren? Uitgaande van jouw voorkeuren 
komen wij zeker tot een mooi eindresultaat. Wij 

meten desgewenst alles in en monteren het precies 
zoals jij het wilt. Colors@Home helpt.   

Voor advies, inmeten en monteren 

van jouw nieuwe producten!
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