


Vlekken zijn verleden tijd dankzij W.E.T.

Enthousiaste verhalen delen met een glas rode wijn in de hand, een peuter met vieze handjes die beslist 
je gordijnen een nieuwe look te geven of simpelweg vliegen of insecten die vlekken achterlaten op je 
raamdecoratie… Een vlek is soms onvermijdelijk en sneller gebeurd dan je denkt. 

Gelukkig hoef je hier niet langer voor te vrezen, dankzij W.E.T. Wij zijn namelijk van mening dat jouw 
raamdecoratie de beste bescherming verdient en dat is exact de reden waarom we bij Inside Blinds deze 
nieuwe techniek in het leven riepen. W.E.T. is onze exclusieve vlek- en vochtwerende bescherming waardoor 
vlekken vanaf nu voorgoed verleden tijd zijn. 



Wat is W.E.T.?

W.E.T. staat voor Water Elimination Technique en biedt hoogwaardige bescherming voor jouw raam- 
decoratie. Deze techniek is volledig uniek op de markt en dus enkel te verkrijgen bij de producten van Inside 
Blinds. Deze technologie is combineerbaar met nagenoeg al onze stoffen, of je nu gaat voor vouwgordijnen, 
overgordijnen, panels, rolgordijnen of zelfs wandbekleding.

Raamdecoratie die er langer als nieuw uitziet

Wie zich geen zorgen meer wil maken om vlekken, kan bij de aankoop van nieuwe Inside raamdecoratie W.E.T. 
aan de bestelling toevoegen. Dankzij deze behandeling wordt je stof vlekbestendig, vloeistofwerend én 
sterker waardoor je raamdecoratie dus langer meegaat. 

Dankzij W.E.T. zijn vuilresten makkelijker en sneller te verwijderen met een minimaal gebruik van reinigings-
middelen. En vloeistoffen? Die druipen gewoon naar beneden wanneer ze met de stof in contact komen 
én zijn vervolgens heel makkelijk te reinigen met bijvoorbeeld keukenpapier. Gedaan met vloeistoffen die 
vlekken of kringen maken op je stof. 

En geen zorgen, W.E.T. verandert helemaal niets aan de look and feel van je favoriete stof. De textuur, kleur 
en andere kenmerken blijven ook na het aanbrengen van deze bescherming dezelfde. Stoffen blijven 
transparant, ademend en net zo prachtig als voorheen. 



Draag je steentje bij aan een duurzamere samenleving

Met W.E.T. kan je zorgeloos genieten van je prachtige Inside raamdecoratie, maar draag je ook je steentje bij aan 
een duurzamere samenleving. Behandeling met W.E.T. is namelijk 100% milieuvriendelijk. Én we verminderen 
de nood aan onderhoud. Op die manier wordt de aankoop van jouw nieuwe raamdecoratie dus meteen dat  
tikkeltje duurzamer en bewuster. 

Happy you, happy planet! 

Wat maakt W.E.T. nu zo uniek?
 
1. Vloeistofwerend & vlekbestendig
2. Minder onderhoud & zorgeloos genieten
3. Duurzaam & ecologisch
4. Kindvriendelijk, want geen gebruik van schadelijke stoffen
5. Enkel te verkrijgen bij Inside Blinds 

Ga ook jij voor extra zekerheid? Ga dan voor W.E.T.

Bye bye vlekken, hello duurzaam wooncomfort. 

Meer informatie over W.E.T. is te verkrijgen bij jouw dichtstbijzijnde Inside dealer. 
Vind al onze verdelers terug via insideblinds.com/nl/verdelers. 
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