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Jaloezieën, lamellen, gordijnen, rolgordijnen, vitrage, vouwgordijnen ... de ideale
raamdecoratie kiezen voor je woning is geen kleinigheid. Om je te begeleiden in je zoektocht,
zetten we hier een aantal praktische tips op een rij. Maar je bent ook meer dan welkom in onze
winkels voor inspiratie en advies op maat.

1. Meer dan raambekleding

6. Op maat van je badkamer en keuken

Privacy, een sfeervolle toets, een isolerend effect … raamdecoratie kan
verschillende functies vervullen. Bepaal van tevoren wat voor jou belangrijk
is zodat je gericht op zoek kan gaan. Doe ook beslist inspiratie op in onze
winkels, waar van alle types raamdecoratie voorbeelden te zien zijn.

Vochtige ruimtes zoals de badkamer en keuken vragen om aangepaste
raamdecoratie om schimmel te vermijden. Voor de badkamer kies je raamdecoratie met een vochtwerende coating. Een rolgordijn met coating in de
keuken geeft vocht en vet geen kans.

2. Met effect

7. Brandveilig

Met raamdecoratie kan je visuele effecten creëren. Zo doen lange, verticale
lamellen een lage ruimte hoger lijken, terwijl met horizontale jaloezieën
een smalle kamer breder toont. En ook al hebben lange gordijnen tot op de
grond een luxueuze uitstraling, ze verkleinen een ruimte. Kortere gordijnen
zijn hier een betere keuze.
De kleur van je raamdecoratie is net zo belangrijk als de vorm. Je creëert
sfeer, eenheid en harmonie door de kleuren van je interieur terug te laten
komen in je raamaankleding.

Kaarsen zijn gezellig, maar ze houden ook een risico in. Zeker als je ze op
de vensterbank zet. Raamdecoratie in brandvertragend materiaal is dan de
juiste keuze.

3. Isoleren of koel houden?
Door de stijgende energieprijzen zijn isoleren en dubbelglas een must. Maar
ook met raamdecoratie zorg je ervoor dat de warmte binnenblijft en het
binnenklimaat comfortabel is. Duette gordijnen bijvoorbeeld werken uitstekend isolerend. Of wordt het in de zomer eerder te warm in je huis? Hou het
lekker koel met raamdecoratie in warmtewerend materiaal.

4. Slaap zacht
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat een volledig donkere slaapkamer
de slaapkwaliteit bevordert. Daarvoor zijn verduisterde (rol)gordijnen de
perfecte keuze.

5. Licht binnen, ongewenste blikken buiten
Een ruimte laten baden in daglicht en toch zorgen voor privacy? Het kan
met jaloezieën of duo rolgordijnen. Daarmee bepaal je hoeveel daglicht er
binnenkomt en beperk je tegelijk de inkijk. Ook andere systemen zijn mogelijk. Kom ze bekijken in één van onze verkooppunten.

8. Wat met dak- en kantelramen?
Dakramen (met Velux als bekendste merk) vind je bijna in elke woning.
Speciaal voor dit type raam en voor kantelramen hebben we raamdecoratie op maat. Voor aluminium- of kunststoframen is er een aluminiumprofiel dat je zonder te boren of te schroeven op deze ramen monteert. Voor
houten kantelkiepramen gebruiken we ook deze profielen, die je dan enkel
moet schroeven.

9. Vertrouw op een vakman
Vitrage, rolgordijnen en jaloezieën correct ophangen, is geen eenvoudige
klus. Ben je zelf niet zo handig, reken dan voor een perfect resultaat op
ons. We meten alles nauwkeurig op, bevestigen de raamdecoratie van je
keuze en werken netjes af.

10. Kies in een speciaalzaak
Door het grote aanbod aan raamdecoratie en materialen, zie je
misschien het bos door de bomen niet meer. Geen nood, bij Verf met
Advies staan we je met raad en daad bij. Breng zeker een foto mee van
de ruimte en het raam. Zo helpen we jou om de juiste keuze te maken.

