ZORG VOOR ZONWERING

windowfashion

De GoZee app brengt de brochure tot leven
GoZee: in 30 seconden aan de slag
1. Ga naar de App Store of Google Play en voer
“GoZee” in het zoekveld in. Download de app
naar uw smartphone of tablet.
2. Open de app en gebruik de app op pagina’s
met het GoZee-pictogram.

www.zonnelux.nl

Fotogalerij

Cinemagraph

Internetpictogram

Uw specialist in
zonwering
Decolux is al meer dan 30 jaar
specialist op gebied van zonwering. Wij
leveren, installeren én onderhouden
uiteenlopende zonweringsproducten
en rolluiken. Ook voor zonwering met
projectbesturing bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij adviseren graag welk
product het beste bij uw wensen en uw
budget past. U bent altijd verzekerd van
kwaliteit. Decolux is VCA-gecertificeerd.

Ongeëvenaarde service
Onze vakkundige monteurs verzorgen een
professionele plaatsing van de zonwering. U
kunt eveneens bij ons terecht voor alle mogelijke
onderhoudswerkzaamheden. Met regelmatig
onderhoud voorkomt u defecten en verlengt u
de levensduur van de zonwering. Verder kunt u
gebruik maken van onze 24/7 storingsservice. De
servicemonteurs van Decolux staan altijd voor u
klaar!
Zorg voor het milieu
Decolux hecht veel waarde aan het milieu.
Zo zijn we actief bezig om de CO2-uitstoot
van ons wagenpark te beperken en maken
we gebruik van led-verlichting. Ook nemen
we projectspecifieke maatregelen, zoals het
vermijden van onnodig verpakkingsmateriaal.
Maatschappelijk betrokken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
staat bij ons hoog in het vaandel. Wij nemen
deel aan social return projecten van de
gemeente door werkplekken te realiseren
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast is Decolux zakenvriend van de KWF
Kankerbestrijding.

Gordijnen en vitrages
Met de gordijnen en vitrages van
Decolux kiest u voor sfeervolle
functionaliteit. Wij realiseren zowel
grootschalige als exclusieve projecten.
Ook voor akoestische oplossingen
kunt u bij ons terecht. Decolux werkt
met toonaangevende leveranciers als:
De Ploeg, Artimo, Creation Baumann,
Vadain en Kvadrat. Al onze gordijnen
en vitrages zijn met de grootst
mogelijke zorg geconfectioneerd.
U kunt kiezen uit standaard en
geavanceerde ophangsystemen,
waaronder elektrische railsystemen.
Wij bieden eveneens een
unieke montageoplossing voor
klimaatplafonds.

Raamfolies
Decolux levert een uitgebreid assortiment
raamfolies in diverse uitvoeringen. Bij
verschillende folies is het mogelijk om
deze te voorzien van een foto of tekst.
Het glasfolie wordt in elke gewenste
vormgeving geleverd en professioneel
aangebracht. U kunt onder meer bij ons
terecht voor:
•
•
•
•
•

UV-werende raamfolie
Zonwerende raamfolie
Decoratieve raamfolie
Veiligheidsfolie
Privacyfolie

Sydneystraat 104-106 Rotterdam
tel: 010-4622393 | info@hego-reiniging.nl

www.hego-reiniging.nl

Parasols
Bij Decolux bent u aan het juiste adres voor
eenvoudig bedienbare horeca- en tuinparasols.
De hoge kwaliteit parasols die wij leveren
onderscheiden zich door hun kleurvaste en
waterafstotende doeken. Desgewenst is het
mogelijk om de parasol te bedrukken met
bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam. Daarnaast kunt u
de parasols voorzien van heaters of verlichting.

Service en onderhoud
op maat
Naast de levering en installatie van binnen- en
buitenzonwering, verzorgen wij ook de service en
het onderhoud ervan. Hiertoe behoren eveneens
reinigingswerkzaamheden.

Vakkundig personeel, modern materieel
Decolux beschikt over een 24/7 servicedienst en
wij maken gebruik van eigen hoogwerkers. Onze
vakmensen zijn u snel en adequaat van dienst.
Doordat wij eigen personeel en materieel inzetten,
werkt Decolux zeer kostenefficiënt. Hierdoor
profiteert u als klant van extra gunstige tarieven.
Onze onderhoudspakketten
• Inspectie onderhoud: inspecteren van de staat
van alle zonweringen op eventuele gebreken
• Preventief onderhoud: inspectie plus onderhoud
• Preventief onderhoud met afkoop
storingskosten: eenmalige investering voor een
volledig onderhoudspakket
• Preventief onderhoud plus reiniging
• All-in-service overeenkomst: preventief
onderhoud plus reiniging, inclusief verlengde
garantie van 5 tot 20 jaar

OP ZOEK NAAR
EEN BAAN OF
PERSONEEL?

BEREIK HET OPTIMALE BINNENKLIMAAT
MET HIGH PERFORMANCE BINNENZONWERING
VOOR PROJECTEN & CONSUMENTEN!
Meer informatie?
Ga naar www.verosol.nl
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Decolux en Somfy - een goed team
voor automatische dynamische zonwering
Samen zorgen Decolux en Somfy voor dynamische zonwering met meer comfort voor de gebruikers en eenvoudige
projectbesturing voor de beheerders van gebouwen:
•

Minder bekabeling door gebruik van io motoren

•

Systeembeheer op verschillende pc’s

•

Bediening met muurschakelaar, afstandsbediening, pc, iPad of op smartphone

•

Koppelingen mogelijk met diverse gebouwbeheersystemen, alarmcentrale, brandmeldinstallatie
en zelfs potentiaalvrij contacten

•

Elke motor met eigen klokfuncties of zon- of windwaardes

•

Meerdere sleutelschakelaars mogelijk en in te stellen op elk gewenste motor

•

Ook op afstand te beheren en technisch te ondersteunen

Somfy ontwikkelt motoren en besturingen voor huizen en gebouwen en is actief in 59 landen.

Neem contact met ons op
voor meer informatie
PROJECTS

T 023 55 44 900
projecten@somfy.com
www.somfy.nl/projecten

Zonwering met projectbesturing
Onder onze klanten merken wij een toenemende vraag naar zonwering
met projectbesturing. Zo heeft Decolux het kantoor van incassoen gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn en van Eck aan de
’s-Gravendijkwal in Rotterdam voorzien van Luxaflex® Beaufort Screens.
Deze screens zijn voorzien van een Somfy® IO motor en worden
lokaal aangestuurd door middel van een Smoove IO wandzender
en centraal via de Animeo IP/IO besturingsautomaat. Het resultaat:
maximale warmtewering, comfort op individueel niveau en een mooie,
strakke gevel.

010 – 4325188
info@decolux.nl
www.decolux.nl
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