




ROLLUIKEN

We werken samen met verschillende merken met elk hun eigen kenmerken. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en tal van kleuren. Samen 
met u zoeken we de perfecte uitvoering van rolluiken die aan uw wensen beantwoordt. Ook hier staat de technologie niet stil. Met een uniek en 
eigentijds merk van motoren is het automatiseren van rolluiken in ‘1 klik’ gebeurd.

Bijna onmisbaar  
aan uw woning.  

Rolluiken 
verduisteren  
niet alleen,  

ze isoleren en  
bieden veiligheid.





VLIEGENWERING

De zomer  
brengt helaas  

ongenodigden mee:  
 

muggen,  
vliegen, etc.

Met de op maat gemaakte vliegenramen en -deuren is dit verleden tijd. Ze zijn eenvoudig uit te nemen zonder schroeven en breken.





POORTEN

Onze duurzame en 
kwalitatieve poorten 
van Duitse kwaliteit 
kan u aanpassen  

aan de stijl  
van uw huis.

Met een ruim aanbod aan designs, texturen en beglazing is het ontwerpen en personaliseren van uw poort een plezier. En gemakkelijk, met onze 
Teckentrup CarTeck Konfigurator.

Niet alleen de look van uw poort is belangrijk, ook de veiligheid. Verhoog het comfort van uw poort met het toevoegen van een poortmotor.  
Naar wens kan u uitbreiden met een codeklavier of besturing via uw GSM.





ZONWERING (BINNEN EN BUITEN)

Een uitgebreid 
gamma

aan binnen- 
en buiten-

zonweringen

Voor elke functie en voor iedere woning vindt u bij ons de oplossing.

Onze selectie van top-merken zoals Weinor, Solisysteme, Roma en Stobag maken uw leven comfortabel, gezellig en laten u optimaal genieten.

Met het ruime gamma van Luxafl ex controleert u uw privacy en lichtinval.





ECXLUSIEVE ZON- EN REGENWERING

Een Weinor terrasoverkapping van textiel (Plaza) of bache (Pergotex) verschaft aangename schaduw op warme dagen, maar geeft ook beschutting 
bij slechte weersomstandigheden. Door de stabiliteit leent het zich in het bijzonder voor windgevoelige plaatsen. 

De Weinor terrasoverkapping Terrazza biedt u optimale bescherming tegen weer en wind. En ook uw terrasmeubels kunnen probleemloos buiten 
blijven staan. Overtuigend door een elegante constructie, een fraai design en hoge belastbaarheid. Met een verscheidenheid aan uitvoeringen is de 
overkapping geschikt voor zeer diverse typen huizen en eisen.

Met de Solisysteme overkappingen hebt u de mogelijkheid om uw leefruimte te optimaliseren en te vergroten. Onze zonwering met verstelbare lamellen 
is een compromis tussen store en veranda en beschermt zowel tegen de zon als tegen de regen. Deze originele terrasoverkapping laat u toe om 
ongestoord te genieten van uw buitenruimte zonder rekening te moeten houden met de weersomstandigheden.





AUTOMATISATIE & VELUX

Automatiseren

Het aanzetten van het kookvuur, televisie, sms’en, scheren, de auto 
starten, enz. Waarom dan niet uw poort, rolluiken en zonweringen?

De technologie staat ook hier niet stil en biedt dus eindeloos veel 
mogelijkheden om de dagelijkse taken nog makkelijker te doen.

Velux

Een Velux-venster laat veel licht binnen, maar ook warmte/koude.

Soms net iets te veel. Wij lossen dit op met het uitgebreide gamma 
van accessoires zoals verscheidene types binnenzonwering, 
buitenzonwering, rolluiken en vliegenramen.

Een ruime keuze aan kleuren en bedieningsmogelijkheden mag 
hier dan ook niet ontbreken.

Hedendaags  
doen we alles  
met een druk  
op de knop





ONS BEDRIJF

U kiest voor kwaliteit, vakmanschap, service, duidelijke afspraken? Dan bent u bij ons op het juiste adres.

Informatie over een product, de diverse mogelijkheden, hulp bij de kleurkeuze? Dan kan u terecht bij Tine. 
Zij maakt voor u een duidelijk omschreven offerte op en zorgt ook voor de planning, mails, facturatie en bestellingen.
Zij staat ook in voor advertenties en website om u op de hoogte te houden van nieuwigheden op de markt.

Stefan komt op afspraak de nodige opmetingen maken en geeft op maat gemaakt technisch advies. 
Samen met zijn team zorgt hij voor een zorgeloos verloop van uw bestelling tot service na verkoop.

Een ervaren, dynamisch bedrijf met een jonge geest.

Uw betrouwbare  
specialist voor 

 rolluiken,  
vliegenwering,  

zonwering  
en veel meer, 

in het Waasland!



RUPELMONDESTRAAT 80
9150 BAZEL

TEL: 03 774 23 83
INFO@STEFANVBO.BE
WWW.STEFANVBO.BE

UW PARTNER VOOR:

MA 13:30 - 18:00
DI 13:30 - 18:00
WO 09:00 - 12:00
DO 13:30 - 18:00
VR 13:30 - 18:00
ZA 10:00 - 14:00
ZONDAG EN
FEESTDAGEN GESLOTEN


