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Schildersbedrijf Westerbeek en Colors@Home Westerbeek 
bevinden zich onder één dak. In beide onderdelen van ons 
bedrijf werken we met kwaliteitsproducten. We staan voor 
duurzaam resultaat. Uit jarenlange ervaring weten we alles 
over de juiste toepassingen met betrekking tot schilders
werkzaamheden en interieur.

Ons schildersbedrijf heeft één groot voordeel: we bestaan al  
meer dan 80 jaar. Dat betekent veel ervaring in het toepassen  
van kwaliteitsproducten, kennis van de laatste ontwikkelingen  
en professioneel advies aan bedrijven en particulieren. Ook zijn  
wij een erkend schildersbedrijf dat aan consumentenvoorwaarden 
en garanties voldoet.

Westerbeek werkt met schilders die hun vak verstaan en zorgen 
voor een duurzaam resultaat. Van uw schilderwerk moet u lang 
plezier kunnen hebben. Mocht er toch vroegtijdig een probleem 
ontstaan, dan zijn wij er graag snel bij. Om te herstellen,  
te vernieuwen en u vakkundig te adviseren.

Schildersbedrijf 
Westerbeek

GORDIJNEN
Overgordijnen
Je interieur is pas helemaal af wanneer de gordijnen hangen. 
Naast dat ze sfeervol zijn, bieden gordijnen nog meerdere 
voordelen. Zo houden ze de warmte vast in de winter en houden 
ze de warmte tegen in de zomer. Overgordijnen zijn ook te voeren 
met een verduisterende stof. Hierdoor wordt de kamer helemaal 
donker, waardoor ze zich perfect lenen voor de slaapkamer.

Inbetweens
Met inbetweens geef je het interieur een open en luchtig gevoel. 
Als het zonnetje buiten schijnt, wil je daar binnen van 
meegenieten. Wanneer een gordijnen zonlicht doorlaat, krijg je 
namelijk een prachtige lichtinval in de kamer. Inbetweens zitten 
qua doorschijnendheid tussen vitrages en overgordijnen in.  
Ze dragen bij aan een goede akoestiek, zonder al teveel licht  
weg te nemen. Maar ze maken het interieur vooral gezellig

Wij geven jou graag gratis advies.

BEHANG
Luxurieus
Verse bloemen op een vaas, een lust voor het oog. 
De liefde hangt in de lucht, je merkt het aan alles.

Omringd door bloemen van oude meesters, sprookjesachtige 
bloesem of weelderige prints. Met behang maak je echt een 
statement.

Kom onze uitgebreide collectie behang en wandbekleding 
bekijken in de winkel. Je raakt n iet uitgekeken….

MUURVERVEN
Sierlijke uitstraling
Je nestelt jezelf in de hoek van jouw bank, omringd door kussens 
en zachtheid. Wegdromen als in een zwoele roman. Je voelt je 
gelukkig met al dit moois om je heen.

De intens rijke matte kleuren op de muren omarmen je als een 
warme deken. Het brengt zoveel rust en een sprookjesachtige 
sfeer.

Muurverf is er ook in een extra matte variant. Dit geeft de muur 
in deze kleuren nog meer uitstraling. Met onze mengmachines 
kunnen wij elke gewenste kleur in zowel muurverven als verven 
maken.
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