SCHILDERSBEDRIJF WESTERBEEK

INSPIRATIE EN REALISATIE BIJ WESTERBEEK

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
schilderwerkzaamheden en interieur.

Colors@Home Westerbeek; als interieurspecialist staan wij voor
persoonlijk resultaat. Wij inspireren en adviseren u graag bij de
keuzes van uw behang en wandbekleding, verf, pvc, vinyl en tapijt,
gordijnen en raambekleding.
Ons doel is u een interieur bezorgen waarin u zich thuis voelt.
Een interieur dat bij uw smaak en mogelijkheden past.

Schildersbedrijf Westerbeek; binnen- en buitenschilderwerk is
onze oorsprong, onze schilders doen niets liever. Dat we al
meer dan 80 jaar als familie het schildersbedrijf in Zuidwolde
voortzetten, zegt natuurlijk wel wat.
Wij staan voor kwaliteit en duurzaamheid en traditiegetrouw
geven wij deze knowhow door aan de volgende generatie en
schilders in opleiding.
• binnen- en buitenschilderwerk, onderhoudswerk /
meerjarenplan / nieuwbouw
• behang en glasweefsel aanbrengen
• beglazing en spiegels
• houtrotrenovatie

Schildersbedrijf Westerbeek
Hoofdstraat 84
7921 AN Zuidwolde
T (0528) 371 591
info@westerbeek-schilders.nl
www.westerbeek-schilders.nl

CREËER SFEER MET VERF
Wij geven jou graag gratis advies

WARM TAPIJT, WARME VOETEN
Geen afleiding, geen drukte. Warm en behaaglijk, omgeven door
natuurlijke materialen. Voor mij gemaakt. Een warme en sfeervolle
werkkamer maak je door de combinatie van donkere aardetinten,
hout en een prachtig tapijt met vintage uitstraling.

GORDIJNEN MET EEN TOUCH
Geïnspireerd op de schoonheid van de natuur en oude culturen.
Met aandacht voor kwaliteit, kleur en materialen. Dat maakt deze
gordijnstoffen een rijke aanvulling op jouw interieur.

BIJZONDERE RAAMDECORATIE
Zonder poespas, je omgeven in een oase van rust.
Zachte materialen geven net even die extra luxe.
Ingetogen maar bijzonder sfeervol. Deze brede houten
horizontale jaloezieën van Colors. Voor de complete collectie
check Colors@Home Westerbeek Zuidwolde.

Deze pagina wordt u aangeboden door
Schildersbedrijf Westerbeek & Colors@Home Westerbeek
www.westerbeek-schilders.nl

