
WELKOM IN UW BIO’SFEER:

MIX&LEEF



MIX & DROOM
Personaliseer uw Bio’Sfeer, 
geheel naar eigen zin en 
uw dagelijks leven zal weer 
opfleuren. Geniet van speciale 
momenten in uw tuin.
Verzamel uw vrienden en 
familie om u heen en maak 
nieuwe magische ervaringen, 
zonder rekening te hoeven 
houden met de tijd, het seizoen 
(en het weer) ...
Meer dan zomaar een plek; 
beleef een bijzondere verre 
bestemming... bij u thuis.

MIX &  KWALITEIT
Ontdek hoe de materialen van 
hoge klasse, ontworpen volgens 
strenge kwaliteitseisen, elkaar 
verrijken.
Een top-kwaliteit bioklimatologische 
terrasoverkapping van het merk 
Biossun, meubilair van Fermob 
/ Vlaemynck; een merk dat 
bekend staat om de esthetiek en 
de weersbestendigheid van de 
tuinmeubelen, mooie gordijnen ...

Uitblinken is het sleutelwoord.

MENG DE KLEUREN EN CREËER 
UW EIGEN STIJL! U KUNT 
UW BIO’SFEER COMPLEET 
PERSONALISEREN
DOOR HET FERMOB/
VLAEMYNCK MEUBILAIR TE 
COMBINEREN MET DE BIOSSUN 
TERRASOVERKAPPING WAAR U 
ALTIJD AL VAN DROOMDE!



MIX & STIJL
Combineer verschillende 
trends en stel uw persoonlijke 
inrichting samen. Speel met de 
kleuren van elk onderdeel:
de overkapping, de gordijnen, 
het meubilair ...

Laat uw inspiratie de vrije loop!

MIX & WAUW
Laat u verrassen door dit 
bijzondere concept dat de 
ruimte tussen huis en tuin heel 
eenvoudig een volledig nieuw 
aanzicht geeft.
Kies, combineer en ontdek de 
plek van uw dromen:
Uw Bio’Sfeer wordt door onze 
gespecialiseerde teams in uw tuin 
geïnstalleerd.

Een concept dat werkelijk alles 
heeft begrepen, zelfs de service!



AAN TAFEL ... MET 
VRIENDEN, HET IS AAN U 

OM DE JUISTE COMBINATIE 
TE KIEZEN!



Vrijstaand met 
4 palen  

Afmetingen van 
de overkapping
 3,25 x 3,25 m

Afmetingen
80 x 143 x 74 cm 

Kleuren

Biossun zuiver 
witte lamellen

Roestvrij stalen 
gordijnrails

8 gordijnen met
ringen 2,32 x 1,60 m

Afstandsbediening

Hoogte
onder de balk

2,50 m 

Collectie "Luxembourg"

Optioneel: Verlichting (spots op/of Led) - Windsensor.

Kleuren

Afmetingen
52 x 57 x 88 cm

Appelgroen MolgrijsLinnen

Zuiver Wit AntracietMetaal Grijs Beige GrijsSepiabruin

Kastanje Licht grijsWarm grijs

Natuurlijk
Grijs

Natuurlijk
wit

Graumel
Beige



Afmetingen
85 x 85 x 42 cm

Coloris

Afmetingen
85 x 85 x 78 cm

Afmetingen
88,5x 98 x 78 cmCollectie "Rivage"

Vrijstaand met
4 palen  

Afmetingen van 
de overkapping
 3,25 x 3,25 m

Biossun zuiver 
witte lamellen

Roestvrij stalen 
gordijnrails

Afstandsbediening

Hoogte
onder de balk

2,50 m 

Optioneel : Verlichting (spots of/op Led) - Windsensor.

Afmetingen
85 x 85 x 29,5 cm

Kleuren
Zuiver Wit  AntracietMetaal Grijs  Beige GrijsSepiabruin

Wit Geweven Grijs /
Blue Lagoon

8 gordijnen met
ringen 2,32 x 1,60 m

Kastanje Licht grijsWarm grijs

Natuurlijk
Grijs

Natuurlijk
wit

Graumel
Beige
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Voor zijn productieactiviteiten van bioklimatologische terrassen 
bevestigt het «Bureau Veritas Certification» dat de vennootschap
Biossun beoordeeld werd en dat ze heeft aangetoond dat haar 
producten met de vereisten van het referentiesysteem
overeenkomen: GEGARANDEERDE HERKOMST UIT FRANKRIJK.
Attestnummer 6028275.

5 JAAR GARANTIE *
• Motor
• Electrische Box

2 JAAR GARANTIE
• Verlichting

10 JAAR GARANTIE
• Kleurechtheid

GARANTIESGARANTIES

Garandeert de kwaliteit van de thermo-coating van de aluminium 
onderdelen door middel van constante controle.

Garandeert de bestendigheid van de thermo-coating tegen   
alkaline- en zuuraantasting.

Bezoek ons op
biossun.com

Uw dealer :

*  3 jaar garantie: Schrijf u in op biossun.com en profiteer van een verlengde garantie van 5 jaar
(2 jaar aangeboden door Biossun).

Garanties alleen van toepassing op de overkappingen.


