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D M AG A Z I N E

en KWF
Kankerbestrijding

Tibelly® zonweringdoek werpt
een ander licht
op schaduw.

Voor elke verkochte meter Tibelly® doek wordt
€ 0,10 aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Met
het gebruik van Tibelly® zonweringdoek word je
letterlijk en figuurlijk Schaduw Sponsor van KWF
Kankerbestrijding! Zon verstandig en zoek tijdig
 Folder ‘Verstandig zonnen’

de schaduw op, aldus punt 6 van de 10 verstandig
zonnen tips op de site van KWF Kankerbestrijding.
Kijk ook op www.zonverstandig.nl.

zonweringdoek
wordt onder andere toegepast
Vrijstaande Zonwering

op de volgende producten.
Voor meer informatie over deze producten
zie www.tibelly.nl

Knikarmschermen
Markiezen

Avézolette
Cubola®

Uitvalschermen
Verandazonwering

Zonwering

beschermt
Buitenzonwering is meer beschermend dan je denkt! Naast de

bescherming tegen inkijk, verkleuring van meubels en natuurlijk
de hinderlijke zonnestraling, beschermt met name terraszonwering tegen schadelijke UV-straling. Te veel blootstelling aan
schadelijke UV-straling kan leiden tot huidkanker. Huidkanker is
de snelst groeiende vorm van kanker in ons land. Omdat Tibelly
zonweringdoek schaduw levert zijn wij sinds 2010 een actie
voor KWF Kankerbestrijding begonnen in de strijd tegen huidkanker. Op de site www.tibelly.nl kun je onderaan iedere pagina
zien hoeveel de actie tot op dat moment heeft opgebracht.
Tibelly doek houdt, ongeacht de kleur van het doek, tenminste
90% van de UV-straling (99% van de UVB-straling), 70% van de
zonnewarmte en 72% van de zichtbare straling tegen.

bespaart
Zonwering Bespaart
Automatisch aangedreven buitenzonwering zorgt ervoor
dat er minder warmte binnenkomt. Minder warmte betekent dat je de airco minder hard aan hoeft te zetten. Dat
betekent weer minder kosten en bovendien een gezonder
en aangenamer binnenklimaat.
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bezorgt sfeer
Zonwering Bezorgt Sfeer
Zonwering kan de sfeer van een pand behoorlijk beïnvloeden.
Natuurlijk speelt de kleur van het doek een belangrijke rol maar
ook met de kleur en de vorm van de omkasting kan men spelen.
Er zijn tegenwoordig speciale vormen zonwering beschikbaar
die de architectuur van het pand zelfs beter doen uitkomen.
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bij het uitzoeken
van het juiste doek
Gebruik doekstalen
Bij veel zonweringspecialisten
liggen er zogenaamde stalenboeken.
Vraag aan de specialist of hij met het stalenboek
langskomt of dat je het boek mag lenen. Een staal is
kleurecht en je kunt zien hoe het doek combineert
met de gevel, tuinmeubelen, tegels, kleur van de
kozijnen, je tuin etc.
Kies samen het doek en scherm uit
Het kiezen van een scherm met bijbehorend doek is
iets voor meerdere jaren. Betrek je medebewoners
in de keuze, maar zeker ook de specialist. Die heeft
elke situatie wel eens meegemaakt en kan de vooren nadelen van je keuze toelichten.

 Kleurenwaaier

OM

KA S T IN G

Tibelly doek wordt altijd gemonteerd in een onderhoudsarme aluminium omkasting. Ook daarin heb je
keuze uit verschillende kleuren. Van oudsher zijn wit
en crème gelakte of zilver geanodiseerde aluminium
profielen de meest voorkomende kleuren. Steeds
meer specialisten gebruiken tegenwoordig ook
speciale structuurlakken in trendy kleuren als zwart,
antraciet en sepiabruin. Vraag de specialist naar de
alu stalenwaaier en combineer er lustig op los.
Overigens is aluminium prima recyclebaar en
dus een verantwoorde keuze.

kleurenwaaier
Met behulp van een kleurenwaaier kun je een
combinatie van kleuren samenstellen. Wil je
bijvoorbeeld rust creëren? Ga dan voor tinten die
dicht bij elkaar liggen op de kleurenwaaier. Met UNI
zonweringdoek (= doek in 1 kleur) kun je bovendien
goede combinaties maken met de kleur van de aluminium omkasting. In zonweringdoek met blokstrepen of fantasiepatronen zijn passende kleuren reeds
gecombineerd.

Stem kleur scherm af op

gevel...

Stem kleur scherm af op

...

Stem kleur scherm af op

omgeving...

interieur

kleuren

KWALITEIT
ONDERHOUD
Tibelly doek krijgt een extra water- en
vuilafstotende nabehandeling. Hierdoor

Tibelly doek wordt geweven uit in de massa
gekleurde acrylvezels. De kleur zit in het hart
van de vezel, waardoor het doek

is het onderhoud eenvoudig. Afne-

een uitzonderlijke, lang-

men met lauw water en een borstel

durige kleurechtheid

volstaat voor een lange levensduur

krijgt.

van uw doek. Laat het doek bij
voorkeur niet te lang vochtig opgerold
in de cassette zitten. Laat het doek
drogen en luchten na een regenbui of
schoonmaakbeurt.

Zwart
Eigenlijk is zwart geen kleur maar zwart laat andere,
lichtere kleuren wel beter uitkomen. Zwart staat voor
stijl en finesse. Gecombineerd met wit en lichtgrijs
heeft zwart een moderne uitstraling.
Wit
Ook wit is geen kleur. Wit is vooral neutraal en staat
voor smetteloos. Wit laat alle andere kleuren goed uitkomen en is derhalve een hele goede combinatiekleur.

Grijstinten
Grijs is een neutrale, verfijnde en rustgevende kleur.
Donkergrijs kan goed als alternatief voor zwart worden gebruikt om het sombere effect te verzachten.
De lichte grijstinten kunnen als verfijnd alternatief op
wit worden gebruikt. De donkere grijstinten laten niet
alleen lichte pasteltinten, maar ook felle kleuren mooi
uitkomen.

· Zwart · wit · grijs

T374 Fantasie XL antra/crème

Beige
Ook wel crème genoemd. Wanneer zelfstandig gebruikt
is beige een kalme, neutrale kleur. Maar beige is ook de
kameleon onder de kleuren; in combinatie met andere
kleuren neemt beige de karakteristieken van die kleur
over, wat het een ideale combinatiekleur maakt.

Bruin
Bruin is een warme, natuurlijke kleur. Het is de kleur
van aarde, hout en stenen zodat het goed combineert
met natuurlijke materialen. In tegenstelling tot het oubollige eikenhouten karakter van vroeger, leveren de
huidige moderne bruintinten vooral sfeer en warmte,
zowel binnen als buiten.

· bruin · beige

T372 Fantasie XL Bruin/Crème

Geel
Geel staat voor zon en vreugde. Geel valt op en geeft
vaak een opgewekt gevoel. Door het gebruik van geel
lijken de dingen groter. Geel wordt vaak gebruikt als
zachtere variant op fel rood of oranje. Geel combineert
goed met een natuurlijke kleur als blauw, maar heeft
ook een neutraliserend effect op donkere, rijke kleuren.

Oranje
Oranje staat voor warmte en energie, maar straalt ook
blijdschap uit. Het is een combinatie van geel en rood
en verfijnt de scherpe kantjes van die kleuren. Afhankelijk van de mate van oranje in kleurcombinaties kan
het de aandacht trekken, frivoliteit toevoegen of zelfs
finesse geven aan het geheel.

· oranje · geel

T416 Fantasie Large Oranje

Rood
Rood staat voor agressie, maar ook voor liefde. Rood
staat ook voor passie en leven. Rood is een erg uitgesproken kleur en in gebruik lijkt het of de dingen dichterbij zijn. In combinatie met pastelkleurig geel, roze of
oranje wordt het effect van rood afgezwakt. In combinatie met donkere kleuren geeft rood een fris effect. Rood
in combinatie met wit geeft een frivool effect.

Paars
Paars staat voor zowel warm als koel. Afhankelijk van
de intensiteit kan paars verschillende effecten oproepen. Het lichtere paars zoals in lavendel komt vrolijk
over, het donkere paars kan mysterieus overkomen.
Paars in combinatie met lichte kleuren is stijlvol met
een vleugje frivoliteit. Met donkere kleuren wordt
paars chique en straalt het exclusiviteit uit.

· paars · rood

T375 Fantasie XL Paars/Creme

Bl auw
Blauw is een natuurlijke, tijdloze kleur. Donkerblauw is een
koele, statige en traditionele kleur die goed combineert met
wit en andere lichte kleuren. Lichtblauw is luchtig, verfrissend
en vriendelijk. In combinatie met wit geeft lichtblauw een vakantiegevoel. De combinatie met zilver of lichtgrijs geeft blauw
een elegante uitstraling.

· bl auw

T370 Fantasie XL Bl auw/Creme

Groen
Groen is de kleur van het leven. Groen is de overheersende
kleur in de natuur in Noord-Europa. Groen is rustgevend en
neutraliserend en combineert vanzelfsprekend met andere
natuurlijke tinten als het bruin van hout en het blauw van de
lucht. Lichte tinten groen geven een lentegevoel en werken
derhalve verfrissend.

· groen

T371 Fantasie XL Groen/Crème

· Doekkleuren

REFERENTIES
Op deze pagina vind je de referentienummers van de Tibelly doekkleuren. Noteer dit nummer en vraag
de Tibelly adviseur het betreffende doek te tonen. De getoonde doekkleuren in dit magazine kunnen vanwege het drukwerk namelijk afwijken van de werkelijke kleuren. Op www.tibelly.nl staat een schermselector waar je doek en omkasting kunt combineren, om een nog beter idee te krijgen van de mogelijkheden.

· uni’s
T100 Uni Wit

T127 Uni Pearl T weed

T121 Uni L. Grijs

T122 Uni Grijs

T367 Uni Ardoise

T365 Uni Charcoal T weed

T368 Uni Zwart

T129 Uni Sea green T weed

T130 Uni Ice blue T weed

T126 Uni Sand T weed

T102 Uni Beige

T103 Uni Naturel

T128 Uni Sepia T weed

T366 Uni Taupe

T109 Uni Oker

T107 Uni Geel

T340 Uni Oranje

T112 Uni Hardrood

T113 Uni D.rood

T114 Uni Bordeaux

T125 Uni Cherry T weed

T124 Uni Plum T weed

T119 Uni bl auw

T120 Uni Marine

T117 Uni Bosgroen

· zwart · grijs · wit
T384 Blok XL antra/grijs

T386 Blok XL grijs/l.grijs

T362 Blok XL zwart/crème

T356 Blok XL grijs/crème

T507 Blok traditioneel Zwart/crème

T515 Blok traditioneel Grijs/crème

T503 Blok traditioneel Grijs/wit

T374 Fantasie XL antra/crème

T212 Fantasie XL Grijs/L.grijs

T402 Fantasie Large Antra

T451 Fantasie Small Grijs

T400 Fantasie Medium L.grijs

T382 Blok XL Zand/Beige

T513 Blok traditioneel Zand/Crème

T505 Blok traditioneel Bruin/Wit

T373 Fantasie XL Beige/Crème

T372 Fantasie XL Bruin/Crème

T214 Fantasie XL Zand/Beige

T453 Fantasie Small Beige

· oranje · geel
T358 Blok XL Oker/Geel

T521 Blok traditioneel Oker/Geel

T501 Blok traditioneel Geel/Wit

T216 Fantasie XL Terra/Beige

T416 Fantasie Large Oranje

· paars · rood
T360 Blok XL Bordeaux/crème

T511 Blok traditioneel Bordeaux/crème

T509 Blok traditioneel Rood/crème

T323 Fantasie XS Rood

T418 Fantasie Medium Oranje

T375 Fantasie XL Paars/Creme

· bl auw
T390 Blok XL Navy/Bl auw

T354 Blok XL Bl auw/Crème

T519 Blok traditioneel Bl auw/Crème

T370 Fantasie XL Bl auw/Creme

T414 Fantasie Large Bl auw

T320 Fantasie XS Bl auw

T321 Fantasie XS Zwart

T410 Fantasie Medium Bl auw

· groen
T388 Blok XL Groen/L.Groen

T352 Blok XL Groen/Crème

T517 Blok traditioneel Groen/Crème

T371 Fantasie XL Groen/Crème

T408 Fantasie Large Groen

T322 Fantasie XS Groen

T404 Fantasie Large Lime

T406 Fantasie Medium Lime

· Doekkleuren

· bruin · beige

Als steun in de strijd tegen huidkanker
doneert Tibelly® voor elke verkochte meter
doek € 0,10 aan KWF Kankerbestrijding.
Deze Tibelly® doekcollectie is een creatie van AVZ b.v. te Best, Holland. Kijk ook op www.tibelly.nl.

Uw Tibelly doek adviseur:

