
Screens
 zonwerend met vrij zicht



Screens
       comfort met de beste materialen

Betrouwbaar door 
bijna 50 jaar 

kennis en ervaring
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Een screen bestaat uit een speciaal geweven doek wat vlak 

langs de gevel en het raamkozijn loopt. Daardoor neemt een 

screen geen kostbare ruimte in. Screens filteren de energie 

uit zonlicht, met een natuurlijke koeling als effect. Wanneer 

de screens op tijd neergelaten worden, kan dit ‘s avonds 

bij thuis komst wel 10 graden in temperatuur schelen. Ook  

heffen screens de hinderlijke reflectie in beeldschermen op.

Privacy 
Het speciaal geweven glasvezeldoek bestaat uit glasvezel

draden die omhuld zijn met een mantel van polyvinyl. Dat 

maakt het doek kleurecht en weersbestendig. Dankzij de 

open weefstructuur, is overdag zicht naar buiten mogelijk, 

zonder inkijk. 

Op maat volgens jouw wensen
We maken de screens op maat, passend bij je persoonlijke 

wensen en bij de uitstraling van jouw huis. Kies je voor een 

ronde omkasting? Of toch liever een vierkante of afge

schuinde kast, een standaardkleur van het aluminium, of 

een RALkleur naar keuze? Welk doek past het beste bij jouw 

huis? Allemaal vragen, waarop je een antwoord krijgt in de 

showroom van de Sunmaster specialist.

Gegarandeerde kwaliteit
We maken onze screens met uiterste zorg met materi alen 

die zorgen voor jarenlang plezierig gebruik. Het monteren van 

een screen laat je het best over aan de Sunmaster specialist 

waar jij je screen koopt. Je krijgt dan ook 2 jaar garantie op 

materiaal en fabrieksfouten.



Zekerheid
             wanneer het nóg windvaster moet

Met de keuze voor één van de windvaste screenoplossing en 

gaat je zonwering nóg langer mee. Bovendien kun je de 

screens naar beneden laten wanneer je van huis bent, zonder 

dat je je zorgen hoeft te maken over het weer. 

ZipScreens
Een ZipScreen heeft ritsen aan de zijkanten van het screen

doek, die in de geleiders lopen. Het resultaat daarvan is dat 

het doek niet meer buiten de geleiders kan waaien en de 

alumi nium onderlijst van het screen minder klappert in de 

wind. Een bijkomend voordeel is het feit dat er zich geen 

doekspleten langs de geleiders bevinden, zoals bij een  

gewoon screen. Veel mensen vinden deze screens visueel 

mooier dan een standaard screen. ZipScreens zijn zeer wind

vast, in elke stand.

Sunfix® systeem 
Moet het nóg windvaster? Kies voor Sunmaster screens 

met Sunfix®, een gepatenteerde uitvinding van Sunmaster.  

Sunfix screens behoren tot de meest weersbestendige 

screens ter wereld. Het is toepasbaar op alle traditionele 

screens van Sunmaster. Ook kan je daarbij kiezen voor doek

spleetafdichting, met nog voldoende ruimte om te venti leren. 

Niet toepasbaar in combinatie met ZipScreen.
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Extra
windvast

Tussen het doek en zijgeleiders kan zich een kier vormen, zie hieronder onze varianten:

Zipscreen doek is opgesloten middels 
speciale ritsen in zijgeleiding 
daardoor windvast.

Speciaal geconfectioneerd screendoek 
met links en rechts ritsen aan het 
doek gelast.

Doek is niet opgesloten in zijgeleiding 
en heeft een kier tussen doek en 
zijgeleiding van ca. 15 mm.

Doek is niet opgesloten in zijgeleiding 
en heeft een extra brede geleider 
daardoor een minimale kier 
tussen doek en zijgeleiding.



* Maatvoering is inclusief onderlijst. ** Afhankelijk van de gekozen bediening.
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ZipScreensTraditionele screens
Square 70 Screen 

Afmeting: diepte 76 x hoogte 94 mm*

Breedte tot 240 cm en hoogte tot 240 cm** (maximaal 4,8 m2)

Square 85 Screen 

Afmeting: diepte 90 x hoogte 112 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 280 cm** (maximaal 8 m2)

Square 100 Screen
Afmeting: diepte 101 x hoogte 123 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 280 cm** (maximaal 8 m2)

Carré 85 Screen
Afmeting: diepte 90 x hoogte 112 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 230 cm (maximaal 8 m2)

(Alleen te verkrijgen met elektrische bediening)

Carré 100 Screen
Afmeting: diepte 101 x hoogte 123 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 280 cm (maximaal 8 m2)

(Alleen te verkrijgen met elektrische bediening)

Square 85 ZipScreen
Afmeting: diepte 90 x hoogte 132 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 200 cm (maximaal 8 m2)

Square 100 ZipScreen
Afmeting: diepte 101 x hoogte 144 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 340 cm (maximaal 12 m2)

Square MAX ZipScreen
Afmeting: diepte 131 x hoogte 169 mm*

Breedte tot 500 cm en hoogte tot 500 cm (maximaal 16 m2)

Carré 85 ZipScreen
Afmeting: diepte 90 x hoogte 132 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 200 cm 

(maximaal 8 m2)

Carré 100 ZIP Screen
Afmeting: diepte 101 x hoogte 144 mm*

Breedte tot 400 cm en hoogte tot 300 cm

(maximaal 12 m2)

Curve ZIP Screen
Afmeting: diepte 102 x hoogte 131 mm*

Breedte tot 340 cm en hoogte tot 200 cm

(maximaal 6,8 m2)

Square Screen

Carré Screen

Square ZipScreen

Carré ZipScreen

Curve ZipScreen



Maximale
bescherming tegen

zon en wind

Dankzij jouw luxe terrasoverkapping zit je lekker vaak buiten. 

Je hebt geen last van de zon of de regen. Maar je kunt jouw 

buitenverblijf vrij eenvoudig nog aange namer maken. De voor

zijde en de zijkanten van jouw overkapping zijn open, dus de 

wind en de zon hebben daar vrij spel. Dat kun je oplossen door 

screens te plaatsen. Het screen is eenvoudig te bedienen en is 

zowel zon als wind werend. Je kunt spelen met het screen tot 

je het optimale comfort hebt bereikt. Hoe verder je het screen 

laat zakken, hoe meer beschutting en privacy je creëert. Onze 

screens zijn in verschillende kleuren en afmetingen te verkrij

gen. Wist je dat wij screendoeken zelfs kunnen uitvoeren met 

transparant venster? Dit geeft een prettige blik naar buiten.

Buitenleven 
                    langer genieten met screens
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ZipScreen uitgevoerd met screendoek en het unieke Cristal+ raam.



Houdt 85%
warmte en

zonlicht tegen

Schiet de temperatuur binnenshuis pijlsnel in het rood 

met warm weer? Met screens houd je tot wel 85% warm

te en zonlicht tegen. Door de open weefstructuur blijft het 

zicht naar buiten behouden, terwijl toch de energie uit het 

zonlicht gefilterd wordt. Overdag vormen screens dus een  

perfect middel om de privacy te verhogen en de zon te weren. 

Dit levert in huis een aangename verkoeling op in de zomer. 

Screens verhinderen lastige reflectie van zonlicht, ideaal voor 

mensen die met een beeldscherm werken of tv willen kijken 

zonder schittering. Effectiever kun jij je huis – én je hoofd – 

niet koel houden. Wil jij de beste screens op de markt? Kies 

dan voor een Sunmasterproduct. 

Lekker koel
                               in huis met onze screens 

Zonder screen 
(afhankelijk van soort beglazing)

Met screen 
(afhankelijk van kleur, doek en weving)

Zonder screen 
(afhankelijk van soort beglazing)

Met screen 
(afhankelijk van kleur, doek en weving)

Effect van screens op binnentemperatuur:    Effect van screens op schittering door zonlicht:

 

100% 
zonneenergie

100% 
zonneenergie

100% 
zonlicht

100% 
zonlicht

ca. 85%
zonneenergie

ca. 10%
zonneenergie

ca. 85%
zonlicht

ca. 320%
zonlicht
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Oneindige 

kleuren
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Kleur bekennen
                                          met Sunmaster 

Waar standaard design stopt, gaat Sunmaster verder. Het 

beste wordt nog mooier, door de toepassing van exclusieve 

structuurlakken en spraakmakende doekdessins. Voor wie 

het allermooiste wenst en voor wie niet van middelmaat 

houdt. Als het echt af moet zijn en moet passen bij de  

uitstraling van jouw huis. Je kunt kiezen uit vier standaard  

cassettekleuren: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7016 of blank 

geanodiseerd  of als je je cassette een exclusievere look wilt 

meegeven uit alle RALkleuren en structuurlakken. Daar

mee kun je het uiterlijk van de screens in volledige harmonie 

met de gevel laten zijn, of juist zorgen voor een gewaagd 

contrast.

Standaard kleuren Trendkleuren

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9001

TNA Blank geanodiseerd RAL 9005 structuur DB 703 structuur

RAL 7016 structuur RAL 9007 structuur



Zeer rijke keuze 
uit vele A-merken

De screens van Sunmaster zijn standaard uitgerust met de 

hoogste kwaliteit doeken, van de Amerken Helioscreen en 

Copaco. Ze zijn kleurecht en rot en schimmelvrij. De meeste 

doeken zijn boven dien vlamvertragend, volgens de strengste 

veiligheidsnormen. 

Geprinte screendoeken
Wil je graag een mooie print op jouw screendoek? Een 

mooie foto, kunst of jouw bedrijfslogo? Geen probleem bij 

Sunmaster. Lever het beeldmateriaal aan (geschikt voor 

grootformaat print). We adviseren je daarover en doen 

daarna de rest. Het printen van screendoeken is altijd 

maatwerk. Informeer bij een Sunmaster specialist bij jou in 

de buurt naar de prijzen. 

Trends voor thuis en op kantoor
Nieuw in de collectie is het zogenaamde 1% doek. Dit doek kent 

een extra dichte weving, waardoor er een maximale wering 

van lichtreflectie ontstaat. Ideaal voor thuis, wanneer u over

dag veel televisie kijkt, of met beeldschermen werkt. Scholen 

en kantoren hebben de weg naar 1% doek reeds gevonden en 

maken volop gebruik van de voordelen van 1% doek.

Doekkeuze
       welke kleur past bij jouw woning?
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Kies voor
comfort en

gemak

Handbediende screens
Handbediening kost natuurlijk minder dan elektrische bedie ning. 

Er zijn drie soorten handbediening, die je naar keuze buiten of 

binnen kunt bedienen:

• Handbediening met optrekband en bandopwinder;

• Handbediening met staaldraad met windwerk en slinger;

• Handbediening met draaistang.

Elektrische bediening: vast of draadloos
Als je kiest voor elektrische bediening, dan voorzien we jouw 

screen van een Somfymotor. Naar keuze met draaischake

laar, wandzender of afstandsbediening.

Volledig automatisch via klimaatsensoren
Lijkt het je handig als jouw screen automatisch reageert 

op weersveranderingen? Sluit dan als extra accessoire een  

zon en windmeter van Somfy aan. Bij zonlichtmeting gaat 

de zonwering automatisch uit. En bij toenemende wind gaat 

de zonwering tijdig in. 

Bediening op afstand met smartphone, tablet of computer
Wil je nog meer comfort? Bedien je huis waar je ook bent: 

thuis of onderweg. Het kan met de Somfy Connexoon of  

TaHoma smart home box. Op de volgende pagina meer  

informatie hierover.

Solar aansturing
Bij onze ZipScreens is het zelfs mogelijk om deze aan te 

sturen via zonneenergie. Direct zonlicht is niet noodzake

lijk om het zonnepaneel op te laden, daglicht en warmte is 

voldoende. 100% draadloos en een energiebesparende en 

milieu  bewuste keuze! 

Bediening
        hoe bedien je jouw screens het liefst?
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Somfy zonnepaneelSomfy windmeterSomfy Situo io afstandsbediening



Bedien je 

zonwering met 

je smartphone

Somfy producten
            maken van je huis een slim huis

Somfy Connexoon io Somfy TaHoma smart home box

Appbediening met de Somfy Connexoon io
Bedien je zonwering en andere elektronica met je smart

phone, de enige afstands bedie ning die je altijd bij de hand 

hebt en die overal en altijd werkt. Unieke, duidelijke en  

leuke functies om je wooncomfort te verhogen! Program

meer weekscenario’s en simuleer je aanwezigheid met de 

timer functie, zodat je jouw huis met een gerust hart kunt 

verlaten. Controleer je zonwering en andere toepassingen op 

afstand met de Check de Homefunctie en pas ze live aan van 

waar ook ter wereld. Er zijn drie verschillende apps te down

loaden met alle drie hun eigenschappen en mogelijkheden.

•  Terrace: zonneschermen, pergolasystemen en screens. 

Functies met zonsensor en muziek uit je muziekbibliotheek.

•  Window: rolluiken, screens, buitenjaloezieën. Functies met 

zonsensor, raam/deurcontact en tijdklok.

•  Acces: Hekken en garagedeuren. Je garagedeur en poort 

openen automatisch wanneer je thuiskomt met de     

functie geofencing.

De Connexoon io is eenvoudig te installeren. Alleen compati

bel met iohomecontrol produc ten. 

Huisautomatisering met de Somfy TaHoma smart home box
Je huis wordt comfortabeler, veiliger en efficiënter. Je kunt 

naast je zonwering en garagedeuren ook verlichting, verwar

ming en andere elektrische apparaten bedienen met je 

smartphone, tablet of computer. Ook kun je altijd op de 

hoogte blijven wat er in huis gebeurt door middel van  

camera’s en sensoren. Deze slimme box maakt het mogelijk  

afzonderlijke producten op afstand aan te sturen via een app 

op je smartphone. Je kunt, waar je ook bent, de producten in 

je huis controleren en bedienen. Je kunt ook gebruik maken 

van een tijdklokfunctie voor individuele producten of scenario’s 

maken voor groepen van producten, zodat je huis zich auto

matisch aanpast aan jouw leefritme. Ook kun je met de slimme 

box gebruik maken van smart scenario’s, hiermee worden 

meerdere sensoren gekoppeld met elkaar om een sturing te 

geven naar een product. Bijvoorbeeld: je koppelt een zonsensor 

en een temperatuursensor aan elkaar in een programma zodat 

het zonnescherm/screen pas omlaag gaat wanneer het zonnig 

én boven de 21 graden is. Onze Sunmaster specialist vertelt  

je graag meer over de verschillende mogelijkheden.
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Sunmaster Nederland bv Jouw Sunmaster specialist:
Patroonstraat 9, 3861 RN Nijkerk 
+31 (0) 33-246 31 31
info@sunmaster.nl
www.sunmaster.nl

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, knikarmen, buitenjaloezieën, rolluiken en buitenleven. Kwaliteits

producten 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 bijna 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 Sunmasterzonweringsspecialisten. Je vindt hen door heel Nederland. Zij verzorgen ook de 

vakkundige installatie en de eventuele reparatie. 


