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ASBL, al 30 jaar lang specialist in
terrasoverkappingen, zonweringen, ramen en
deuren, rolluiken, garagepoorten en raamdecoratie.
✓ Premium Partner van Winsol
✓ Topkwaliteit
✓ Uitstekende service

OPENINGSWEEKEND

✓ Op maat gemaakte oplossingen

NIEUWE SHOWROOM IN GEEL

✓ Energiebewust

28 JANUARI VAN 17 TOT 22 U.
29 JANUARI VAN 10 TOT 17 U.
30 JANUARI VAN 10 TOT 17 U.
In 1990 ontstond ASBL, dat doorheen de jaren uitgroeide tot een noemenswaardige onderneming.
In 1996 kreeg die gevestigde waarde ook een mooie plaats in Lint, waar sinds jaar en dag de
prachtige showroom staat. Hier wordt u met veel plezier en vakkennis geholpen. Sinds begin 2022
zijn wij ook terug te vinden in onze nieuwe vestiging in Geel.

GENIET VAN ONS AANBOD EN ONZE ACTIES!

Hierbij nodigen wij u graag uit voor ons groot openingsweekend op 28, 29 en 30 januari! Kom onze
showroom, onze acties en ons team ontdekken, begeleid door een smakelijk hapje en een drankje.
Alle acties zijn geldig van 28/01/22 tot 28/02/22 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Lees onze algemene
voorwaarden via www.asbl-belgium.be/algemene-voorwaarden-asbl.

ASBL Geel Winkelom 77/4 - 2440 Geel
info@asbl-belgium.be www.asbl-belgium.be

014 73 38 22
Volg ons op

TERRASOVERKAPPING ZONWERING RAMEN EN DEUREN
ROLLUIKEN GARAGEPOORTEN RAAMDECORATIE

PERGOLA SO!

PERGOLA Z!P

ROLLUIKEN

RAMEN EN DEUREN

Ontdek een nieuwe manier van
buitenleven met de Pergola SO! Beleef
het gevoel van zuiderse vakanties en
heerlijke zomeravonden, maar dan
lekker dichtbij in uw eigen paradijs.

Kan u moeilijk kiezen tussen een
terrasoverkapping en een zonneluifel?
Ontdek onze Pergola Z!P met
geïntegreerde regenafvoer!

Rolluiken van ASBL zorgen voor
extra privacy en bescherming tegen
ongewenst bezoek. Door hun versterkte
onderlat, veiligheidsgeleiders en
automatisch sturingssysteem bent u
dag en nacht gerust.

De ramen en deuren die u kiest voor
uw woning bepalen voor een groot
deel de look-and-feel die u wenst te
bekomen. Wat u ook verkiest, rustiek
of modern: bij ASBL vindt u absolute
topkwaliteit.

Nu met GRATIS led-sterrenhemel
of GRATIS upgrade naar houtlook
lamellen (Eik Natuur)

Nu met GRATIS Bluetoothluidsprekers in de palen of GRATIS
ledstrip in de twee zijgeleiders

Nu met 10% KORTING

Nu met 10% KORTING

ZONNELUIFELS

SOLFIX EN SOLARFIX

GARAGEPOORTEN

RAAMDECORATIE

Wilt u hemels ontspannen zonder de
brandende zon op uw hoofd? Onze
zonneschermen zijn de ideale oplossing!
Wanneer de zon begint te zakken, kan u
het zonnescherm makkelijk inschuiven
met één druk op de knop.

Bent u op zoek naar een esthetische
manier om de zon uit uw woning te weren?
Onze screens blokkeren de zonnestralen
op uw ramen zodat de temperatuur in uw
woning comfortabel en aangenaam blijft.
Ook verkrijgbaar op zonne-energie!

Als u op zoek bent naar een duurzame
en geruisloze afsluiting voor uw garage,
fietsenstalling of berging, bent u hier aan
het juiste adres. Onze superisolerende op
maat gemaakte garagepoorten garanderen
u maximale veiligheid en comfort.

Doordat al onze raamdecoraties
uitstekende isolerende waarden hebben
en enkel gemaakt zijn van topkwaliteit,
gaat uw raamdecoratie gegarandeerd
jarenlang mee. U vindt zonder twijfel de
raamdecoratie die bij u en uw woning past!

Nu met GRATIS motor of GRATIS
ledverlichting in de kast of armen

Nu met 10% KORTING

Nu met 10% KORTING

Nu met 10% KORTING

