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100% made in Belgium

Diaz Noord
Diaz Zuid

SUNPROTECTION
D E C O R AT I O N

Diaz Sunprotection is een jong en
dynamisch Belgisch bedrijf actief
in de productie van raamdecoratie
en binnenzonwering. Innoverende
collecties worden gekoppeld aan
een onberispelijke productkwaliteit
en een snelle en performante dienst
na verkoop.

Diaz West

Dit alles 100% in België. Een groot
voordeel want zo kunnen wij elke
dag de naleving van deze beloftes
vanop de eerste rij volgen.
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Betrouwbare kwaliteit
Als fabrikant met eigen productie in
België (Tielt & Ardooie) hebben wij een
perfect zicht op de kwaliteit van onze
raamdecoratie. Elke dag staat deze
kwaliteit centraal. Onze er varen en
gepassioneerde medewerkers houden
deze voor u nauwlettend in het oog. Zo
kan u erop rekenen dat wij uw vertrouwen
waard zijn. Onze slogan is niet zomaar:

"Made in Belgium
with passion"
Ervaren en professionele verdelers
Samen met onze verdelers streven wij
ernaar om u een inspirerend interieuradvies
aan te bieden. Daarenboven ambiëren
wij ook een nauwgezet te opmeting
en vlekkeloze plaatsing. Om u dit te
garanderen kiezen wij de verdelers van
Diaz Sunprotection nauwkeurig uit.
Daarenboven zorgen continue opleidingen
en trainingen ervoor dat u bijgestaan wordt
door echte interieurprofessionals bij de
keuze van de optimale raamdecoratie.

Dienst na verkoop
Een onvolkomenheid in een product of
een menselijke fout kan nooit uitgesloten
worden. Daarom is het belangrijk om een
performante en vlotte dienst na verkoop te
bieden. Samen met onze dealers zorgen wij
ervoor dat u snel en gepast geholpen wordt.
Voor elk budget een oplossing
Doorheen de collecties van ons assortiment
aan raamdecoratie treft u vele variaties
aan in stijl en prijscategorie. Zo durven wij
stellen dat we voor elk budget en elke stijl
de gepaste raamdecoratie kunnen voorzien.
S amenvat tend maak t u met Dia z
Sunprotection de juiste keuze voor uw
raamdecoratie. U kiest voor een Belgisch
topproduct aan een onklopbare prijs/
kwaliteitsverhouding. Bovendien zorgen
onze verdelers voor een volledige,
zorgeloze en professionele service zodat
u volop kan genieten. Indien u nog meer
wenst te weten over ons of over onze
producten kan u eveneens terecht op
onze website: www.diaz.be
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speel met
lichtinval

strakke
uitstraling

onderhouds
-vriendelijk
6 kleuropties voor de rail
Lamellen verkrijgbaar in 89 en 127 mm
Onderketting aangepast aan kleur lamel
Bedieningsketting en koord aangepast
aan kleur rail
Ruime collecties in textiel, pvc en aluminium
lamellen: transparant, lichtdoorlatend,
screen, dessin, verduisterend, afwasbaar,
geluiddempend, brandvertragend,…
 lazenwassersfunctie voor
G
eenvoudige reiniging van de ramen

polyvalent
ideaal
voor grote
ramen
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7

eenvoudig
regelen
lichtinval

Lamellen verkrijgbaar in 16, 25, 35 en 50 mm

elegant

Decoratieve collectie voor elk budget
Zijgeleiding, verduistering en ladderband mogelijk
Bovenbak, onderlat en bedieningskoorden zijn kleurgecoördineerd met lamel

functioneel

duurzaam
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optimale
lichtregeling

exotisch

natuur
product
tijdloze
klasse
gezellig
isolerend

Lamellen verkrijgbaar in 35, 50 en 65 mm
Exclusief assortiment via eigen ontwikkeling kleuren en structuren van onze houtcollectie
Naast de standaardlamellen bieden wij ook Retro, Painted, Passion, Bamboo en brandwerend hout aan
Ladderband en systeem met zichtbare mechaniek mogelijk
Extra gebruiksgemak via elektrische bediening
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gebruiksgemak

20 kleuren voor afgeronde steunen
Volledig metalen steunen in 4 verschillende kleuren vervolledigen het aanbod (SMART)
Ongekende keuze aan rolgordijndoeken: transparant, lichtdoorlatend, screen, verduisterend, afwasbaar,
zonwerende coating, dessin, gepersonaliseerd met foto of logo,…
Cassette, zijgeleiding, zichtbare onderlat, montageprofiel en koppelen van rolgordijnen zijn mogelijk
Extra gebruiksgemak via elektrische bediening
Budgetvriendelijke automatisatie via Diaz motor

comfort
budgetvriendelijk

hip
vele
afwerkingsmogelijkheden
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betaalbaar

exclusief

gedurfd

origineel

Wij drukken wat u wil op een lichtdoorlatend
of verduisterend doek
Talrijke speelse en frisse dessins om uit te kiezen
Standaard foto’s of uw eigen foto’s
Uw eigen unieke ontwerp
Eveneens elektrisch verkrijgbaar
voor extra gebruiksgemak

speels
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moderne
uitstraling
gebruiksgemak

strakke
lijnen
flexibel

5 kleuropties voor de cassette
Kleur bedieningsketting aangepast aan de cassette
Decoratief en ruim aanbod

vernieuwend
16

17

isolerend
bespaart op de
energiefactuur

4 kleuropties voor de profielen

speciale
vormen

Horizontale montage mogelijk (PL systemen)
Z eer ruime waaier aan plisséstoffen:
transparant, lichtdoorlatend, verduisterend,
brandwerend, zonwerende coating,
vuilafstotend, afwasbaar,...
Elegant voor kleinere ramen
Combinatie van 2 plisséstoffen in 1 product
mogelijk (vb transparant en verduisterend)
Oplossingen voor driehoeken,
vierhoeken, vijfhoeken,..

verbetert
de akoestiek
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geschikt
voor
veranda’s
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Superieure afwerking in eigen confectieatelier in België
Vele kleuren voering mogelijk, verduisterend of niet

comfort

14 kettingkleuren om het vouwgordijn aan te passen aan uw interieurwensen
R oyaal aanbod aan gordijnstoffen: transparant, lichtdoorlatend, verduisterend,
brandwerend, dessin, kleurvast, waterafstotend,…
Elektrische bediening voor extra gebruiksgemak
Budgetvriendelijke automatisatie via Diaz motor

luxueus
stijlvol bij
grote raamoppervlakken

sfeer
gezellig
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Elegant en geruisloos systeem
Vlotte bediening via trekstang
Keuze uit alle rolgordijnstoffen

eigentijds

strakke
oase
uitstraling van rust
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ideaal voor
grote raampartijen
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snel en
efficiënt
duurzaam
comfortabel

5 jaar garantie op motoren
Diaz motoren voor de basisbehoefte
Somfy motoren voor gebruik met meer opties
De gemakkelijkste manier om uw raamdecoratie te bedienen
Stijlvolle afstandsbedieningen
Mogelijk voor nagenoeg elk type zonwering en raamdecoratie
SUNPROTECTION
D E C O R AT I O N

Aansluiting op domotica mogelijk

met 1 druk
op de knop
de gewenste
actie
24

betaalbaar
25

meer foto’s op www.diaz.be

Ondanks de tendens om handenarbeid naar lageloonlanden uit te besteden,
worden alle Diaz producten in België gemaakt met grote zorg en toewijding. Ze
staan dan ook synoniem voor kwaliteit, flexibiliteit, zekerheid, betrouwbaarheid,
duurzaamheid en zoveel meer.
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Uw verdeler:

SUNPROTECTION
D E C O R AT I O N
Ruiseleedsesteenweg 3
8700 TIELT (BELGIUM)
T +32 (0)51 40 93 23
F +32 (0)51 40 93 17
info@diaz.be
www.diaz.be

