JOTAN MARKISER kundeavis
2. HALVÅR 2018

HØST-TILBUD PÅ
PLISSÈGARDINER!
LES MER OM VÅR
PRISGARANTI!
40% RABATT PÅ SKIFTE
AV MARKISEDUK!
SCREENS - 35% RABATT!

”vår styrke er
lokal service
og kvalitet”
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JOTAN MARKISER

Telefon:
Email:

33 04 67 90
post@jotan.no

din spesialist innen solskjerming

www.jotan.no

JOTAN MARKISER

“GARANTERT DET BESTE TILBUDET”
- Svein Kirkhaug

Jotan Markisers Svein Kirkhaug har
lang erfaring med solskjerming, salg og
bedriftsledelse.
Gjennom over 40 år har Svein opparbeidet
seg et bredt kontaktnett av leverandører,
noe som gir Jotan Markiser en meget
gunstig posisjon i forhandlinger. Dette
kommer deg som kunde til gode.
Svein følger nøye med på våre konkurrenter
og jobber hardt for til enhver tid å ha de
laveste prisene.
Med lang erfaring, unik forhandlingevne
og gode leverandørforbindelser, kan Svein
garantere at du alltid vil få det beste pristilbudet fra Jotan Markiser.

I praksis betyr dette at dersom du mot
formodning skulle få et bedre tilbud av
noen andre, vil vi alltid kunne matche
det og i mange tilfeller gå lavere.

Vår prisgaranti betyr
at dersom du får et
bedre tilbud av noen
andre, matcher vi det
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NÅ -

40% PRISAVSLAG!

plissègardiner
innvendig solskjerming

Beskytter mot varme -og lysinnslipp - Fortsatt god plass i
vinduskarmen - Hindrer innsyn - Elegant og trendy
Plissègardiner er en trendy og praktisk måte å
skjerme for sol og varme. Produktet kan monteres
over vinduet eller på selve vinduet hvis ønskelig.
Plissègardiner er meget effektivt for skjerming mot
innsyn fra naboer og gate. Gardinene kan leveres
med lystetthet og gjennomsiktighet fra 30-100%.
Plissègardiner fra Jotan Markiser kan leveres med
snor eller håndtak og kan åpnes både fra topp og
bunn for maksimal fleksibilitet.
Gardinene kan fåes i en mengde forskjellige farger
og mønstre slik at de kan tilpasses stilmessig til ditt
interiør, dine ønsker og smak.

Nå gir vi deg 40% avslag på alle våre
plissègardiner. Ta kontakt med oss for
stoffprøver, uforpliktende befaring og
tilbud.
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40% RABATT PÅ SKIFTE AV DUK PÅ TERRASSE -OG VINDUSMARKISER

NY DUK - “NY” MARKISE
En markiseduk bør holde ca 10 år, men regn,
sol, vind, pollen, støv osv bidrar til at duken
etterhvert blir slitt, skitten eller revner i
sømmene.
Akkurat nå gir vi deg 40% rabatt på skifte av
duk på terrasse -og vindusmarkiser.
Vi har en rekke farger og mønstre å velge
blandt. Ta kontakt med oss for uforpliktende
befaring og pristilbud på skifte av duk.

HØST-TILBUD - 35% AVSLAG

SCREEN og MINISCREEN
Screens fra Jotan Markiser er en elegant og moderne
form for solskjerming som tar inntil 80% av varmen,
beskytter mot innsyn mens du fremdeles kan se ut og
gir din bolig et trendy og moderne utseende.
Screen leveres med motor og fjernkontroll. MiniScreen
er fjærbelastet og betjenes enkelt med snor.
Nå får du 35% avslag på Screen og MiniScreen.

JOTAN MARKISER
Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring og pristilbud
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