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DE VELE VOORDELEN VAN SPANPLAFONDS OP EEN RIJ
• De montage is zeer snel en schoon.
• Meubilair hoeft niet verplaatst te worden.
• De plafonds zijn bestendig tegen ongewenst vocht, niet 

brandgevoelig, geluids dempend en houden de warmte 
 binnenshuis.

• De plafonds zijn geschikt voor elke ruimte.
• Elke denkbare verlichting is mogelijk.
• De plafonds kunnen ontworpen worden inclusief sierlijsten  

en ornamenten.

 

SHOWROOM: Seine Wonen en Slapen Molenweg 2, Heino

show 
bij Seine

   

L.J. Costerstraat 27 N
8141 GN Heino
T: 0572-394599
E: b.blom@dreamplafonds.nl
I: www.dreamplafonds.nl

Zaterdag 17 oktober demo door Cor de
vakman. U mag hem met uw vragen over 

spanplafonds van het werk houden!

SPANPLAFONDS VOOR ELK INTERIEUR!

info@dreamplafonds.nl

Het Zeegsveld 3C
8141 NT Heino
t: 0572 - 39 45 99
e: info@dreamplafonds.nl
w www.dreamplafonds.nl

Nieuw plafond in een dag 

Terecht krijgt het plafond steeds meer aandacht. Met het 
unieke en beproefde systeem levert het spanplafond een 
bijdrage aan uw luxueuze wooncomfort. Het plaatsen 
ervan duurt slechts één dag. Bijzonder gemakkelijk dus. 
Een nieuw plafond binnen een dag laat uw interieur een 
ware metamorfose ondergaan. Spanplafonds zijn ideaal 
voor elke stijl van wonen, van klassiek tot modern en zijn 
de oplossing voor zowel bestaande plafonds als voor het 
droomhuis dat in aanbouw is. Het nieuwe plafond wordt 
snel, schoon en bovendien zonder overlast aangebracht.

Met onze ervaring en deskundigheid maken wij 
uw ”Dream” graag werkelijkheid!
De vele voordelen van spanplafonds op een rij.
• De montage is zeer snel en schoon.
• Meubilair hoeft niet verplaatst te worden.
• De plafonds zijn bestendig tegen ongewenst vocht, niet 

brandgevoelig, geluids dempend en houden de warmte 
 binnenshuis.

• De plafonds zijn geschikt voor elke ruimte.
• Elke denkbare verlichting is mogelijk.
• De plafonds kunnen ontworpen worden inclusief sierlijsten 

en ornamenten.

Een spanplafond is niet alleen maar geschikt voor 
woningen. Het bedrijfsleven maakt tevens graag 
gebruik van de diensten van Dreamplafonds uit 
Heino. Een spanplafond kan bijvoorbeeld geplaatst 
worden in representatieve ruimten zoals showrooms, 
ontvangstruimten, kantoren, studio’s en nog veel meer. 
Verder is het de ideale oplossing voor vochtige ruimten 
zoals badkamers of zwembaden. Temeer daar het 
spanplafond schimmelwerend en vochtbestendig is. 
Schimmels of algen hebben geen schijn van kans; dus 
geen nare vlekken op uw plafond. Ook monteren wij 
akoestische plafonds. Zo laten wij galm verdwijnen en 
behoort een hol geluid in woonkamer, showrooms en 
andere interieurs tot het verleden.
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Beleef de wereld van 
DreamPlafonds Heino

SPANPLAFOND VOOR ELK INTERIEUR!

Nieuw plafond in een dag

Terecht krijgt het plafond steeds meer aandacht. Met het unie-
ke en beproefde systeem levert het spanplafond een bijdra-
ge aan uw luxueuze wooncomfort. Het plaatsen ervan duurt 
slechts één dag. Bijzonder gemakkelijk dus.
Een nieuw plafond binnen een dag laat uw interieur een ware 
metamorfose ondergaan. Spanplafonds zijn ideaal voor elke 
stijl van wonen, van klassiek tot modern en zijn de oplossing 
voor zowel bestaande plafonds als voor het droomhuis dat in 
aanbouw is. Het nieuwe plafond wordt snel, schoon en boven-
dien zonder overlast aangebracht.

Een spanplafond is niet alleen maar geschikt voor woningen. 
Het bedrijfsleven maakt tevens graag gebruik van de dien-
sten van Dreamplafonds uit Heino. Een spanplafond kan bij-
voorbeeld geplaatst worden in representatieve ruimten zoals 
showrooms, ontvangstruimten, kantoren, studio’s en nog veel 
meer. Verder is het de ideale oplossing voor vochtige ruimten
zoals badkamers of zwembaden. Temeer daar het spanplafond 
schimmelwerend en vochtbestendig is.
Schimmels of algen hebben geen schijn van kans; dus geen 
nare vlekken op uw plafond. Ook monteren wij akoestische 
plafonds. Zo laten wij galm verdwijnen en behoort een hol 
geluid in woonkamer, showrooms en andere interieurs tot het 
verleden.

Met onze ervaring en deskundigheid maken wij uw 
”Dream” graag werkelijkheid!
De vele voordelen van spanplafonds op een rij.
• De montage is zeer snel en schoon.
• Meubilair hoeft niet verplaatst te worden.
• De plafonds zijn bestendig tegen ongewenst vocht, niet brandgevoelig, 
   geluidsdempend en houden de warmte binnenshuis.
• De plafonds zijn geschikt voor elke ruimte.
• Elke denkbare verlichting is mogelijk.
• De plafonds kunnen ontworpen worden inclusief sierlijsten en
   ornamenten.

Het Zeegsveld 3C

Plafondshow
bij Seine Wonen

in Heino
zaterdag 17 oktober

 (10-17 uur) 

en zondag 18 oktober
(12-17 uur)


