
Unieke symbiose tussen sti j l  en sfeer



Soepele stoffen die het licht van buiten geraffineerd filteren en zacht 

opwaaien in een briesje: alleen vitrages of inbetweens bieden u die 

speciale sfeer thuis of op kantoor. Een gevoel om vast te houden. Maar 

tegelijkertijd wilt u een stijlvolle uitstraling. Die past bij uw interieur of 

zorgt voor de zakelijke touch. Met Cocon Vila, het unieke combinatie-

systeem van Egger, kiest u voor het beste van twee werelden.

De speciale sfeer  

van vitrage of inbetweens



Ze hangen onder alle omstandigheden perfect voor uw ramen, bieden 

zowel openheid naar buiten als volstrekte privacy en functioneren  

bovendien uitstekend als zonwering. Met verticale lamellen kiest u 

voor het gemak en de vele mogelijkheden van moderne raambekleding. 

Met Cocon Vila van Egger kiest u voor een extra dimensie: een uniek 

concept waarin stijl en sfeer subtiel zijn verenigd.

De strakke sti j l

van lamellen



Cocon Vila, de vindingrijke symbiose tussen lamellen en vitrage of  

inbetweens creëert een volledig nieuwe sfeer in uw huis of in uw  

kantoor. Strak design, maar ook geraffineerde kleurnuances, zacht licht 

en luchtigheid, samen in één perfect functionerend systeem. U kijkt 

wel naar buiten, maar beperkt het zicht naar binnen. Cocon Vila is méér 

dan alleen open of gesloten. Met Cocon Vila kiest u voor meer sfeer.

Unieke symbiose

tussen sti j l  en sfeer



Keuze uit meer dan 1000 stoffen! Cocon Vila biedt u veelzijdige 

mogelijkheden uw eigen stijl en sfeer te creëren. Voiles, vitrages en 

inbetweens in alle stijlen: van klassiek tot modern, uni’s, ingenieus 

geweven of prachtig bedrukte stoffen. Eggers speciale collectie 

het slimme gordijn omvat bovendien vitrages en inbetweens die u 

permanente brandwerendheid garanderen, langer schoon blijven 

én de lucht reinigen. Ideaal voor zakelijke toepassingen.

Uw hoogstpersoonli jke

sti j l  en sfeer



De stof die uw voorkeur heeft, combineert u prachtig met een 

van de vele tinten waarin de lamellen leverbaar zijn. U kunt kiezen 

uit een transparante, half transparante of gesloten uitvoering. 

Cocon Vila biedt u twee systemen: met ketting of trekstang. 

Tegen meerprijs confectioneert Egger de stof met drukknopen 

rondom de lamellen, zodat u die er eenvoudig kunt afhalen.  

Alle ingrediënten voor een perfect totaalbeeld.

Het juiste systeem  

voor een per fect totaalbeeld

Het systeem met trekstang: vanuit 
het midden opent, sluit en verschuift 
u de lamellen.

Dit systeem garandeert u in 
geopende stand een mooie
afsluiting aan de zijkanten. 

Het drukknoopsysteem maakt 
het eenvoudig de stof te (laten) 
reinigen.

Perfecte confectionering is het 
visitekaartje van Egger.

De rails voor Cocon Vila zijn 
verkrijgbaar in een witte en  
beige uitvoering.

Het kettingsysteem is fraai aan de 
zijkant verwerkt in een elegante rail.



uw Egger Cocon Vila dealer:

www.eggertextiles.com

www.coconvi la.nl


