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Buerman is een familie bedrijf dat sinds 1962 een gevestigde waarde is in het waasland 
en omstreken. Sinds 2008 hebben we er een 2e vestiging te Antwerpen bij. Met 60 jaar 
ervaring in alles wat zonwering, rolluiken, terrasoverkappingen, gevelbekleding, carports en 
garagepoorten betreft, verdiepen we ons steeds meer op het totaal plaatje om van elk huis 
een echte thuis te maken. We focussen ons ook op binnenzonwering en raamdecoratie.  
Zo hebben we met ons ruim aanbod voor elk wat wils.

over ons

Buerman
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•   Raamdecoratie

•   Zonwering

•   Rolluiken

•   Outdoor living

•   Garagepoorten en carports

•   Gevelbekleding

Wij geven u  
graag advies over

Stijlvol genieten  
binnen en buiten
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•  Verticale jaloezieën (textiel - pvc - aluminium)

•  Horizontale jaloezieën (hout - aluminium)

•  Rolgordijnen

•  Duo-roll

•  Plissé gordijnen (plissé stof - Honeycell® stof)

•  Vouwgordijnen

•  Overgordijnen

•  Illusion

•  Paneelgordijnen

Ontdek het assortiment
raamdecoratie

Raamdecoratie is een belangrijke factor in 
uw interieur. Het zorgt namelijk niet enkel voor  
voldoende comfort en privacy, maar is ook 
bepalend voor de look en sfeer in uw interieur.

Er zijn veel elementen die uw keuze beïnvloeden, 
denk maar aan de grootte van het raam, de functie 
van de ruimte.... Het is aangeraden om een expert 
om advies te vragen zodat u zeker bent van de 
juiste raamdecoratie in elke ruimte. 

Met deze raamdecoratiegids informeren we 
u over de verschillende mogelijkheden 
en functies van raamdecoratie. Indien u 
nog meer info wenst, kunt u ook steeds  
langskomen in onze winkel.

Laat u gidsen 
in de vele  

mogelijkheden
assortiment raamdecoratie
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Je ziet het overal; slimme verlichting, een slimme thermostaat, 
een slimme deurbel... Smart home toepassingen kunt u niet 
meer wegdenken uit de moderne interieurs.

Omdat wij geloven in de toekomst en graag vooruit denken 
om u het beste comfort aan te bieden, bespreken wij ook 
steeds de mogelijkheid van elektrische bediening. Zo bedient  
u uw raamdecoratie niet enkel met een afstandsbediening, 
maar ook met een app of zelfs met stembediening. Volledig  
compatibel met de (eventuele) bestaande smart home systemen 
in uw huis zoals Google Home, Amazon Alexa en Siri.

Ontdek hier alle voordelen  
van elektrische bediening

Haal de  
toekomst  

in huis
automatisatie

afstandsbediening app bediening stem bediening
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In sommige situaties moet het mogelijk zijn om een ruimte te verduisteren; 
bijvoorbeeld een slaapkamer. Bijna elk type zonwering kan een verduisterend  
effect van de ruimte voorzien. In de praktijk zien we echter dat er voornamelijk  
gekozen wordt voor de klassiekers, zoals een rolgordijn met een black-out doek  
of een verduisterend overgordijn. 

Maar ook verticale jaloezieën, horizontale jaloezieën, plissé’s of vouwgordijnen zijn een 
mogelijkheid.  Beperkte lichtinval aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het  
product is echter wel moeilijk te vermijden. 

Er zijn heel wat mogelijkheden om een ruimte te verduisteren. Laat je daarom 
goed adviseren door een expert.  Kom zeker eens langs in onze showroom voor 
een advies op maat van uw interieur.

Zon buiten,
privacy binnen

verduisterende raamdecoratie
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De innovatie op vlak van zonwering staat niet stil. Zo nu en dan komt er dan ook 
een nieuw product op de markt. Een van de laatste nieuwkomers is de Illusion.  
Dit vernieuwende type zonwering kunt u het best omschrijven als de ideale  
combinatie tussen een verticale jaloezie en een twist overgordijn. 

De Illusion heeft namelijk de looks en de warmte van een overgordijn, gecombineerd 
met de functionaliteit van een verticale jaloezie. De lamellen, deels bestaande uit 
een transparante stof en deels uit een dim-out stof, kunt u oriënteren om de ideale 
lichtinval te bekomen. Zo kunt u kiezen voor volledig doorzicht, volledige privacy of 
een combinatie van de twee.

Helemaal verkocht aan de Illusion of toch nog op zoek naar iets anders? Ontdek  
alles over de Illusion en andere types raamdecoratie tijdens een bezoek aan  
onze showroom.

1 gordijn
2 oplossingen

Illusion
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In principe kan men elk type raamdecoratie kiezen voor een grote 
raampartij. Niet alles zal echter in één stuk te vervaardigen zijn.  
De maximale afmetingen van een duo-roll, houten jaloezie, plissé, rolgordijn  
of vouwgordijn zijn afhankelijk van de doekbreedte of lamelbreedte van het  
gekozen product.

Wilt u een grote raampartij echt in één deel bekleden, dan zullen wij steeds 
een verticale jaloezie, Illusion of een overgordijn voorstellen. Deze types  
raamdecoratie kunnen in een grotere breedte geproduceerd worden.

De keuze in raamdecoratie is eindeloos, ook voor grote raampartijen. Laat u 
bijstaan door een expert en kom eens langs in onze showroom.

Ga voor een
grote impact

grote ramen
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Sinds enkele jaren geldt er een Europese wet die verplicht dat raamdecoratie  
minstens 150 cm boven de grond moet hangen om wurgingsrisico’s bij kleine kinderen  
te vermijden. Om korte kettingen en opgewonden koorden te vermijden bestaan er 
ook een aantal “child safe” systemen. De populairste is elektrische bediening.

Maar ook als u geen fan bent van elektrische bediening zijn er mogelijkheden om 
uw raamdecoratie child safe te maken. Zo bestaan er bijvoorbeeld een aantal  
systemen die uitgerust zijn met een handgreep. Ook een bediening met een stang  is 
in sommige situaties een mogelijkheid.

Benieuwd naar alle child safety mogelijkheden? Bij een bezoek aan onze  
showroom geven wij u met plezier info over de verschillende types.

Veiligheid eerst
wonen met kinderen
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Bij het kiezen van raamdecoratie moet je niet alleen stilstaan bij de looks van het 
product en de afmetingen van het het raam, ook de functie van een ruimte kan 
een rol spelen in de keuze. Een slaapkamer moet verduisterd kunnen worden, in een  
bureau wil je storend licht buiten houden en in een keuken of badkamer wil je iets 
kiezen dat vochtbestendig en eenvoudig te reinigen is.

De twee toppers hiervoor zijn horizontale jaloezieën in aluminium en verticale  
jaloezieën in pvc of aluminium. Deze twee producten zijn niet alleen zeer  
eenvoudig in onderhoud maar zorgen ook voor volledige privacy in de badkamer. 
Houten jaloezieën of producten met textiel raden we dan eerder af in een vochtige 
ruimte of een ruimte waar de raamdecoratie snel vuil kan worden. 

Vindt u het moeilijk om de ideale raamdecoratie te kiezen voor elke ruimte  
in huis? Wij staan u graag bij met advies tijdens een bezoek aan onze showroom.

De juiste keuze
in de juiste ruimte

badkamer/keuken proof
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Made in Belgium
with passion

Diaz Sunprotection
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“Onberispelijke
kwaliteit en service.
Daar staan we voor.”
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Diaz Sunprotection is een 100% Belgische fabrikant van binnenzonwering en  
raamdecoratie. Daarmee zijn wij uniek in de Benelux. In onze ateliers te Tielt  
en Ardooie assembleren wij met veel zorg en toewijding producten van de 
hoogste kwaliteit. Als enthousiast en gemotiveerd team zetten wij ons elke 
dag in om uw raambekleding net dat ietsje meer te geven zodat het de 
kers op de taart is voor uw interieur.

Ontdek meer op  www.diaz.be

Diaz Sunprotection
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Naast het filteren van licht en het decoreren van ons interieur, heeft zonwering ook 
nog een isolerende functie. De absolutie koploper hierin zijn de Honeycell® stoffen. 
Als u op zoek bent naar raamdecoratie om de warmte buiten of binnen te houden, 
dan is dit gegarandeerd de ideale keuze. Door de honingraatstructuur wordt er 
als het ware een isolerende laag gevormd voor uw raam. In de zomer houdt dit de  
warmteoverdracht van buiten naar binnen tegen, in de winter zorgt dit dat de 
warmte minder makkelijk via het glas naar buiten kan. Door deze verminderde  
warmteoverdracht moet uw huis minder verwarmd worden in de winter en minder 
gekoeld in de zomer. Alleen maar positief voor uw energiefactuur.

Ben je geen grote fan van de typische plooien van dit product maar wilt u wel graag 
besparen op uw energiefactuur? Ook houten jaloezieën en gevoerde overgordijnen 
zijn een mogelijkheid als u op zoek bent naar goed isolerende raamdecoratie.

Is de isolatiewaarde van uw zonwering voor u een belangrijk aspect? Wij staan u 
graag bij met advies. Kom zeker eens langs in onze  showroom.

Hogere isolatiewaarde,
lagere energiekost

isolerende raamdecoratie



30 31

Klein 
maar fijn

kleine ramen

Hoewel grote raampartijen de trend zijn, vinden we in vrijwel elke woning ook nog 
kleine ramen terug. Ook deze verdienen het natuurlijk om bekleed te worden met 
mooie en kwalitatieve raamdecoratie.

Een plissé gordijn is door de smalle en kleine profielen een topper voor kleine ramen. 
Maar ook een horizontale jaloezie kan prachtig staan op een kleinere oppervlakte.  
Let dan wel op dat je niet voor een te grote lamelbreedte kiest. Daarnaast kun je met 
een rolgordijn ook nooit iets verkeerd doen. Keuze genoeg dus!

Als extra troef voor uw kleine ramen kunnen we sommige raamdecoratie ook  
schroefloos monteren of bevestigen op het raamkader. Op deze manier kunt u nog 
meer plaats besparen, zonder uw plafond, muren of raamkader te beschadigen.

De mogelijkheden voor kleinere ramen zijn zeer uitgebreid. Het is niet altijd  
evident om de juiste keuze te maken. Laat u bijstaan door een expert en ontdek 
meer info en voorbeelden in onze showroom.
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De home office is tegenwoordig niet meer uit ons leven te denken. U heeft  
waarschijnlijk al een leuk bureau en een goede stoel, maar heeft u ook al nagedacht 
over de juiste zonwering? Een correcte keuze van de raamdecoratie kan de werkdag 
namelijk een stuk aangenamer maken. 

Een screen rolgordijn is steeds een aanrader voor bureauruimtes. Een screen  
filtert het licht en houdt de warmte buiten, maar laat nog steeds voldoende zicht 
naar buiten toe. Zo kunt u tijdens de werkuren ook wat genieten van het uitzicht.   
Om ‘glare’ (storende glinsteringen in beeldschermen) te voorkomen, kiest u best een  
donkere screen. Donkere doeken hebben namelijk een betere ‘glare control’ dan  
lichter gekleurde doeken. 

Bent u ook benieuwd naar alle mogelijkheden voor uw thuisbureau? Wij staan u 
graag bij met advies op maat van uw interieur.

Thuiswerken  
in alle luxe

home office
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Nog vragen?
Kom vrijblijvend langs in onze showroom 
en ontdek wat we voor u kunnen doen.
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Heistraat 1 
9100 Sint-Niklaas

info@buerman.be

www.buerman.be03776 30 62

Buerman te Sint-Niklaas

www

Openingsuren
Maandag: 09.00 - 17.00 u

Dinsdag: 09.00 - 17.00 u

Woensdag: 09.00 - 17.00 u

Donderdag: 09.00 - 17.00 u

Vrijdag: 09.00 - 17.00 u

Zaterdag: 10.00 - 17.00 u

Zondag: gesloten

Bisschoppenhoflaan 471
2100 Deurne

info@buerman.be

www.buerman.be03776 30 62

Buerman te Deurne

www

Openingsuren
Maandag: 10.00 - 16.00 u

Dinsdag: gesloten

Woensdag: 14.00 - 16.00 u

Donderdag: gesloten

Vrijdag: 14.00 - 18.00 u

Zaterdag: 10.00 - 12.00 u

Zondag: gesloten



 

Diaz Sunprotection 
& Buerman

De ideale combinatie voor  
de raamdecoratie

van uw dromen.


