EEN EIGEN HUIS, EEN PLEK (Z)ONDER DE ZON
In KMO-zone Lerenveld in Lint vind je de splinternieuwe toonzaal van ASBL. Daar
ontmoeten we ook zaakvoerder Steve Van den Broeck, die ons met vakkennis en trots
wegwijs maakt in de wereld van terrasoverkappingen, zonwering en aanverwanten.

Dag Steve. ASBL biedt heel wat
zaken aan. Waarover spreken
we dan juist?
Wel, we hebben inderdaad een
breed aanbod aan producten die
een woning meer comfort geven.
Dat gaat van terrasoverkappingen tot zonweringen, ramen
en deuren, rolluiken, garagepoorten en zelfs raamdecoratie. Steeds voorzien van onze
onberispelijke service en met
oog op de wensen van de klant.
Neem nu een terrasoverkapping:
het is toch de bedoeling dat die
perfect aansluit bij de stijl van de
woning, de omgeving, het budget
en de levensstijl van de klant?
Voilà, daar zorgen wij dus voor!

Dichtbij de keuken of liever
in de buurt van het zwembad
of de barbecue? Hoe dan ook
creëer je zo een echt vakantieen wellnessgevoel bij je thuis.
Bovendien ben je altijd zeker
van de perfecte lichtinval op je
terras. Nood aan vitamine D? Of
wordt het toch wat te warm in
de zon? Met onze terrasoverkappingen kan je perfect inspelen op
wat jij dat moment wil.

Klinkt verleidelijk. Hoe kunnen
geïnteresseerde mensen kennismaken met ASBL en jullie
aanbod?

is het alleen maar comfortabel
én veilig om op een esthetisch verantwoorde manier de
schaduw te kunnen opzoeken.
Onze Pergola SO! voldoet daar
bijvoorbeeld perfect aan.

Waarop moeten mensen letten
als ze op zoek gaan naar een
terrasoverkapping?
Een belangrijke vraag is waar de
terrasoverkapping mag komen.
Als aanbouw of losstaand?

Dat kan via onze online kanalen, maar natuurlijk ook in onze
showroom in Lint! Daar hebben
we heel wat producten, informatie en acties in petto om eenieder te verbazen met de talloze
mogelijkheden. Vervolgens staat
ons team klaar om met correcte
afspraken, timings en een brede
glimlach de wensen van iedere
klant te vervullen. Dat deden we
de afgelopen dertig jaar, en blijven we ook doen. Uw comfort is
namelijk onze trots!

De Pergola SO!, klinkt fancy,
vertel!

Geen overbodige luxe in tijden
als deze waar staycations en
hittegolven er steeds meer bij
horen…
Klopt! We merken sterk op dat
mensen thuis hun eigen paradijs
willen creëren. Daar horen vaak
zwembaden, jacuzzi’s, petanquebanen bij, maar dus ook
een klassevolle beschutting
tegen de zon. Aangezien we
steeds hetere zomers ervaren,

Wel, zoals de naam al doet
vermoeden, is de Pergola SO!
een pergola. Maar niet zomaar
één. Deze terrasoverkapping
kan volledig gepersonaliseerd
worden. Zo kan je kiezen voor het
soort lamellen, kleur, materiaal
en technologische hoogstandjes
zoals dimbare ledverlichting,
regenen
windsensoren,
bluetooth
luidsprekers,
een
sterrenhemel, verwarming en ga
zo maar door. Daardoor kan je
dag en nacht van de Pergola SO!
genieten, zowel in de zomer als
’s winters.
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