
Laat je inspireren met 
de mooiste gordijnen, 
binnenzonwering en vloeren   

40 jaar

Hoera al 

specialistin wonen



Een huis dat je omarmt. Bij de eerste 
stap over de drempel ontspan je en 
voel je je thuis. Dit is de plek waar je 

kunt opladen, genieten, samen en 
vooral jezelf zijn. Zo’n (t)huis creëren 

we voor jou! Met een doordachte basis 
die aansluit bij jouw woonwensen: van 
woonadvies tot realisatie. Samen met 

onze interieur-expert ga je op zoek 
naar jouw stijl. De materialen, kleuren 

en de indeling van je woning 
krijgen vorm met een basis die 

jarenlang meegaat. Wil je een 
uitgebreid plan? Ook dit is 

mogelijk! Onze vakmensen 
staan voor je klaar.

Jouw unieke 
plek realiseren 

we samen 
Laten we samen van jouw 
droominterieur werkelijkheid 
maken. Dit begint met een bezoek 
aan Post Woonadvies en Realisatie. 
Met passie en creativiteit realiseren 
wij al 40 jaar de basis voor elk 
interieur. Alle toonaangevende 
merken op het gebied van vloeren, 
raam- en wandbekleding hebben 
we in huis. Welke passen het best 
bij jouw unieke plek? Laten we er 
samen achter komen!

40 jaar

Hoera al 

specialistin wonen



Vloeren

Een huishouden zit soms 
vol verrassingen. Ga jij 
daarom liever voor een 
onderhoudsvriendelijke en 
makkelijk te reinigen vloer 
met een duurzaam karakter? 
Met een marmoleumvloer 
van Forbo kies je altijd voor 
duurzaamheid en kwaliteit. 
Toch liever een vloer met 
gemak van onderhoud en 
houtlook? Kijk dan naar onze 
uitgebreide collectie PVC-
vloeren. Zo vind je bij ons 
altijd een mooie vloer voor 
ieder huishouden. 

Welke vloer 
kies jij?

De vloer is de basis voor ieder interieur. 
Het is dus belangrijk om tijd en aandacht 

te besteden aan het vinden van de 
juiste variant. Dat snappen we bij Post 
Woonadvies en Realisatie. Wij hebben 
een groots assortiment aan vloeren in 

huis van enkel en alleen de beste merken, 
waaronder Hollandsche Vloeren. 

Houten vloeren zoals een houten vloer 
hoort te zijn: unieke kleuren, prachtig 
afgewerkt en vol karakter. Zo weet je 
zeker dat je dé blikvanger voor jouw 

woning te pakken hebt. Of je nu kiest 
voor een robuuste en rustieke uitstraling 

of liever voor strakke, stijlvolle variant: we 
hebben het in huis.

Kies de  
perfecte basis 

voor jouw thuis



Gordijnen  
laten jouw  

interieur  
stralen

Zonder gordijnen voelt een 
interieur niet compleet. Ze 
zijn de kers op de taart: de 
sfeermakers in elke ruimte. 

Deze sfeermakers verdienen 
oog voor detail en puur 

vakmanschap. Iets waar 
onze interieur adviseurs en 
leveranciers wel raad mee 

weten. Met de gloednieuwe 
collecties van Artelux, Kendix 

en De Ploeg laat jij ieder 
kozijn stralen.

Unieke  
gordijnen  
voor iedere 
woning
Ga voor een unieke uitstraling 
met gordijnen die helemaal bij jou 
passen. Kies voor  een moderne 
uitstraling met gordijnen in een 
lichte tint, perfect gelijkmatig 
afgewerkt met een waveplooi. De 
railgarnituren van Interstil geven 
hierbij een extra dimensie aan jou 
woning. Liever wat meer speels? 
Inbetweens in een matte pasteltint 
fleuren ieder interieur op. 

Gordijnen



Wat betreft de functie zit het dus 
wel goed, maar het oog wil natuurlijk 
ook wat. Zonwering kan echt iets 
toevoegen aan je interieur als je voor 
de juiste variant kiest. Zo versterken 
lichte, houten jaloezieën het 
natuurlijke karakter van jouw woning. 
Terwijl zwarte shutters juist een gevoel 
van luxe toe kunnen voegen.  

Welke look 
past bij jou?Praktisch én sfeervol: met de juiste 

raamdecoratie creëer je het beste 
van beide. Een goede variant is 

namelijk niet alleen een feest voor 
het oog, maar heeft ook een functie. 

De juiste zonwering houdt (te)  
veel zonlicht en pottenkijkers buiten 

de deur. Goed voor je privacy 
en je meubilair dus. En met de 

slimme systemen van Luxaflex® en 
Powerview® ben jij altijd de baas over 

jouw binnenzonwering, waar  
je ook bent. 

Een andere functie van 
raamdecoratie is het lichtspel dat 

je ermee kunt creëren. Til jouw 
minimalistische, natuurlijke of 

industriële interieur naar een nóg 
hoger niveau door shutters. Hiermee 

creëer je een unieke sfeer in iedere 
ruimte en iedere raamvorm. Mede 

dankzij de vele kleuren, houtsoorten, 
lamelmaten en afwerkingen. Overal 
in huis bieden shutters fantastische 

mogelijkheden om te spelen met licht.

Beveilig  
jouw plek 

met binnen-
zonwering

Binnen- 
zonwering



Met een stalen deur deel 
je ruimtes in je woning op 

zonder ruimtelijkheid en licht 
te verliezen. Handig en stijlvol! 

Onze aluminium deuren van 
GewoonGers hebben een 

verfijnde uitstraling waardoor 
ze in ieder type interieur 

passen: landelijk óf modern. En 
vanwege het duurzame karakter 

van aluminium heb je er een 
leven lang plezier van. Keuze 
gemaakt? Onze vakmannen 

monteren de deur perfect 
passend voor jouw woning.

Deuren op 
maat voor 

jouw situatie

We hebben deze folder vol 
inspiratie gestopt om je verder 
te helpen in de weg naar jouw 
droominterieur. Heb je nog vragen 
of ben je benieuwd naar bepaalde 
mogelijkheden voor jouw woning? 
Je bent altijd van harte welkom 
in onze showroom in IJlst om 
producten uit te proberen, stalen 
te bekijken en een kop koffie te 
drinken. Bij ons staan jouw wensen 
centraal, laten we deze samen tot 
leven brengen.

Toe aan meer 
inspiratie? 

Stalen 
deuren



Frisiaplein 2 | 8651 ES | IJlst
www.postwoonadvies.nl
0515-532372 
info@postwoonadvies.nl 

Nog meer inspiratie en als eerste 
op de hoogte zijn van onze acties?  
Volg ons op social media.  

Liever 
interieur- 
advies op  
locatie? 

Neem 
contact op 
over jouw 

wensen en we 
komen bij  
je langs

Maak kans
op een speciaal  

cadeau

Wie jarig is, trakteert.  
Daarom geven wij ter ere van  
ons 40-jarige jubileum leuke  

prijzen weg! Kans maken?  

Volg ons op social media  
om mee te doen aan  

de give aways.


