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Schaduwdoeken van hoge kwaliteit
Nesling is groot in moderne, flexibele schaduwmakers.
Schaduwdoeken in driehoek of vierkant, harmonicadoeken
voor de pergola; Nesling levert ze in hoge kwaliteit en
trendy kleuren. De doeken zijn door TNO getest en blokkeren 90 tot 95% van de schadelijke UV-A- en UV-B-stralen.

Duurzaamheid
De wind en regenvaste Coolfit schaduwdoeken zijn gemaakt
van HTPE geknoopt weefsel met een garantie van 5 jaar tegen
UV-degradatie van het materiaal. De randen zijn versterkt met een
40 mm brede verstevigingsband en iedere hoek is voorzien van een
zware RVS beugel voor het ophangen aan de bevestigingspunten.
Ook deze schaduwdoeken worden geleverd met een uitgebreide

Fabrikant Nesling levert schaduwdoeken aan winkelketens, hout-

montage-instructie.

handelaren, hoveniers en andere bedrijven in de groensector door
geheel Europa. Het assortiment van Nesling omvat een compleet

Retailondersteuning

concept schaduwmakers – waaronder de Coolfit schaduwdoeken,

Voor de detaillisten biedt Nesling de Coolfit schaduwdoeken aan in

de nieuwe Coolfit Harmonica-schaduwdoeken en de waterdichte

een aantrekkelijke, draagbare tas met handgrepen die goed in het

Dreamsail – alsook alle benodigde bevestigingsmaterialen.

oog springt in het winkelassortiment. Folders, posters, advertenties
in tuinbladen, in tuinprogramma’s op tv, promotie in De Tuinen

Uitvoeringen

van Appeltern en een zeer aantrekkelijke handelsmarge maken de

De Coolfit schaduwdoeken zijn standaard te verkrijgen in een

schaduwdoeken tot een interessante omzetmaker.

vierkante of driehoekige variant in de maten 3,6 en 5 m in verschillende kleuren. Uniek in Europa zijn de Nesling Coolfit Harmonica-

Veel winkels en ook hoveniers zien de toegevoegde waarde van het

schaduwdoeken (voor onder meer pergola’s), die door middel

kunnen verkopen van een compleet concept, eventueel tezamen

van een katrollenset eenvoudig open en dicht geschoven worden.

met de houten palen en het mogelijk plaatsen op locatie.

De Harmonica-doeken zijn verkrijgbaar in 2 of 2,9 m breed en 3, 4
of 5 m lang in verschillende kleuren. De doeken onderscheiden zich
doordat ze standaard compleet geleverd worden met ophangset,
RVS katrollensysteem, de benodigde baleinen en een uitgebreide
montage-instructie.

Maatwerk
Nesling heeft het schaduwdoek ook op de rol beschikbaar en
maakt doeken op maat voor alle grote en kleine projecten waar
met de standaarddoeken geen oplossing te bedenken is.
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