
A5 Patmar Marknesse
Hoge Sluiswal 47 - 8316 AA Marknesse
T: 0527 - 612 277
E:  info@patmar.nl
W:  patmar.nl

A5 Deco Oosterhout
De Boedingen 9A - 4906 BA Oosterhout
T: 0162 - 425 777
E:  oosterhout@a5deco.nl
W:  www.a5decooosterhout.nl

A5 Habridon Barneveld
Pascalstraat 26 - 3771 RT Barneveld
T:  0342 - 451 352
E:  info@habridon.nl
W: www.habridon.nl

A5 Deco Middelbeers
Industrieweg 8 - 5091 BG Middelbeers
T:  013 - 514 1514
E:  middelbeers@a5deco.nl
W: www.a5decomiddelbeers.nl

A5 Patmar Meppel
Johan van Oldenbarneveltstraat 3 
7942 GZ  Meppel T: 0522 244 888  
E: info@patmar.nl
W: patmar.nl

A5 Deco Zwolle
Ampérestraat 8 - 8013 PV Zwolle
T: 038 - 337 5723
E:  info@a5decozwolle.nl
W:  www.a5decozwolle.nl

Bezoek een van onze showrooms en vraag vrijblijvend een offerte aan

Koester de zon en geniet 
van het buitenleven

A5 Deco specialisten 
garanderen kwaliteit en
optimale service

● Overkappingen ● Zonwering ● Raamdecoratie ● Rolluiken ● Garagedeuren ● Kunststof kozijnen

A5 Deco is een landelijk 
samenwerkingsverband van 
ondernemers met een 
verfrissende visie

Feeling A5 Deco

● Overkappingen 
● Zonwering 
● Raamdecoratie 
● Rolluiken 
● Garagedeuren 
● Kunststof kozijnen

A5 Deco is een
landelijke organisatie 
met zelfstandige 
ondernemers 
gespecialiseerd in:

De A5 Deco dealers werken samen met onderstaande leveranciers:



Verbeter uw wooncomfort 
met rolluiken
Onze rolluiken zijn inbraak vertragend en volledig 
verduisterend. Daarnaast zijn rolluiken kou- en 
geluidswerend. A5 Deco specialist levert rolluiken 
van topkwaliteit, met een ruime keuze in kleuren 
en uitvoeringen.

Voor iedere situatie een 
passende oplossing.
Garagedeuren zijn in verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar. 
Sectionaal, openslaand en als roldeur. 
De A5 Deco specialist heeft voor u 
het juiste advies.

Onderhoudsvriendelijk 
en duurzaam
Kunststof kozijnen en deuren verhogen 
uw wooncomfort en zorgen voor een 
lagere energierekening. Daarnaast 

zijn ze onderhoudsvrij en een 
fl inke meerwaarde voor uw 
woning. Uw A5 Deco speci-
alist zorgt voor het inmeten, 
de montage en afwerking met 
eigen vakmensen.

Voor ieder raam 
een oplossing
Raamdecoraties worden voor u op maat 
gemaakt. U kunt kiezen uit een ruime 
keuze aan kleuren, stoffen en profi elen. 
Uw A5 Deco specialist levert jaloezieën, 

rolgordijnen, vouwgordijnen, 
plissé- en lamelgordijnen.

GARAGEDEUREN

RAAMDECORATIE

Heerlijk koel de zomer door
A5 Deco heeft een groot assortiment aan 
zonwering. Uitval- en knikarmschermen. 
Screens, ook in rits uitvoering. Markiezen zowel 
in hout als aluminium. Uw A5 Deco specialist 
heeft een ruime keuze aan doeken, kleuren 
en oprolbediening.

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Verfraai uw woning  met onze topproducten

TERRAS OVERKAPPINGEN ZONWERINGEN

ROLLUIKEN

afmeting 400 x 300

vanaf € 1.380,-

afmeting 200 x 160

vanaf € 299,-

afmeting 400 x 250

vanaf € 799,-

Uw A5 Deco specialist levert jaloezieën, 

GRATIS montage

NU MET GRATIS

INZET HORREN

Vier seizoenen comfort
U wilt optimaal genieten van het buitenleven.
Dit kan met een terrasoverkapping, want u creëert 
schaduw op het terras en bij regen zit u droog.  
Onze veranda’s kunnen dan voor een perfect 
resultaat zorgen. Daarnaast is het absoluut een 
meerwaarde van uw woning.

afmeting 240 x 212

vanaf € 1399,-
incl. motor en afstandsbediening


