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geniet
van
schaduw

Betrouwbaar
door 50 jaar
kennis en ervaring

SunCar Knikarm
mooie en luxe uitstraling

Hoogwaardige materialen en een mooie en luxe uitstraling. Dat kenmerkt het
knikarmscherm SunCar. Het mooie is dat je er geen tot weinig omkijken naar hebt.
Een Suncar knikarmschem biedt schaduw en houdt de temperatuur aangenaam.

SunCar

in het kort

Je vindt er alle pluspunten van een knikarmzonwering in terug. Van snelle bediening
tot weinig onderhoud. Het resultaat is een zonwering die niet zomaar wat zon
weert, maar bijdraagt aan zorgeloos genieten.

Dit scherm is gemaakt van aluminium profielen

Maatvoeringen

Kwaliteit

en roestvrijstalen bevestigingsmaterialen, het

De SunCar is leverbaar in breedtes van 218 cm tot

Comfort

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy.

kwaliteitsdoek is gestikt met UV-bestendig

wel 600 cm breedte en met een uitval van 200 cm

met keuze tot volledig gesloten systeem.

Van wandschakelaar tot smartphone bediening.

Tenara®-garen. Dit garen is samengesteld

tot 300 cm. Dit is te danken aan de stevige profiel-

uit 100% geëxpandeerd polyetrafluorethylene

constructie.

ePFTE. Dit is gelijkwaardig aan teflon. De kwaliteit

Design
Mooi rank ontwerp wat aan elke

RAL 9010

TNA blank
geanodiseerd

RAL 7016
structuur

RAL 9001

Standaard kleuren
Keuze uit 4 favoriete kleuren: RAL 9010, RAL 9001,

en levensduur van deze draad zijn vele malen

Bediening

beter dan de standaard toegepaste garens.

Kies voor handbediening met draaistang (bui

Het doek wordt opgeborgen in een afgesloten

ten gemonteerd) of voor elektrische bediening

Zekerheid

cassette. Daardoor blijft het binnenwerk groten

met draaischakelaar. En je kan de bediening naar

Vele kleuren

De betrouwbare knikarmen zijn de

Optioneel keuze uit alle RAL-kleuren

deels beschermd.

wens nog verder uitbreiden met de bedienings

drijvende kracht achter dit knikarmscherm.

en structuurlakken.

Het beste
Kleuren

Doekkeuzes

Sunmaster stikt al haar doeken met

Zeer rijke keuze uit vele A-merken

Kies uit de 4 meest favoriete kleuren: RAL 9010,

het ultra bestendige Tenara garen.

en haar doekdessins.

gevel uitstekend staat.

RAL 7016 structuur en TNA blank geanodiseerd.

oplossingen van Somfy.

RAL 9001, RAL 7016 structuur en TNA blank
geanodiseerd (zilvergrijs). Natuurlijk kan je ook
kiezen uit een van de vele overige RAL-kleuren.

Collectie overige knikarmzonneschermen

Oneindige doekdessins
Het doek is van eersteklas kwaliteit, geweven uit
100% polyacryl- of polyester-garen en verkrijgbaar
in meer dan 300 verschillende dessins. Het doek is
altijd geconfectioneerd in banen van circa 120 cm.

SunBasic is maximaal 500 x 300 cm.

SunEye is maximaal 550 x 300 cm.

SunEye XL is maximaal 745 x 350 cm.

Sunmaster

Meesters in Zonwering & Rolluiken
Producent en leverancier van zonweringen en rolluiken
Overal waar mensen wonen en werken, vind je de zonweringen en rolluiken van Sunmaster.
Onze collectie bestaat uit zes productgroepen: uitvalschermen, screens, knikarmschermen, buitenjaloezieën, rolluiken en buitenleven. Kwaliteitsproducten die bescherming bieden tegen zonlicht.
Ze zorgen voor een comfortabel buitenleven én voor een aangenaam binnenklimaat.
Ontwerp en productie in eigen beheer
Ontwerpen, testen en fabriceren van al onze producten doen we in eigen beheer. Uiteraard met
sterke, duurzame en betrouwbare materialen. Je kan er dus op vertrouwen dat jouw zonwering
goed werkt en lang meegaat. En mocht er toch iets aan de hand zijn, dan kan je rekenen op
de service van de specialist waar je onze zonwering hebt gekocht. Zij hebben namelijk alle kennis van
onze producten.
Aandacht voor lifestyle en design
Natuurlijk hebben we ook veel aandacht voor design. We volgen de lifestyletrends en passen deze toe
op onze producten. Want zonwering en rolluiken moeten niet alleen goed werken, ze moeten er ook
mooi uitzien.
Vind jouw Sunmaster-zonweringsspecialist
Sunmaster is al 50 jaar een toonaangevende producent van buitenzonwering. Wij zijn de uitvinder
van screens. Tegenwoordig maken we vrijwel alle typen zonwering. Heb je interesse in een Sunmaster
product? Daarvoor kan je terecht bij één van onze Sunmaster-zonweringsspecialisten. Je vindt hen
door heel Nederland. Zij verzorgen ook de vakkundige installatie en de eventuele reparatie.
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