
SunEye
           oneindige mogelijkheden



Je hebt een heerlijk terras waar je graag voluit van geniet. Een 

knikarmscherm van Sunmaster brengt weldadige schaduw, 

met behoud van ruimte en bewegingsvrijheid. Sunmaster 

biedt volop keuze. Je vindt dus altijd een knikarmscherm dat 

past bij jou en jouw huis.

De voordelen van een knikarmscherm
Een knikarmscherm is een zonnescherm met twee armen 

die horizontaal uitklappen, vlak onder het doek. Het scherm 

strekt zich uit boven het terras zonder dat je er tegenaan kunt 

lopen. Zittend of staand heb je vrij uitzicht en alle ruimte. Ter-

wijl de zon zachtjes streelt en de wind aangenaam kietelt… 

wat een weelde. 

Open het knikarmscherm zover als jij wilt. Omdat de zon er 

niet onderdoor schijnt, blijft het zonlicht weg bij de ramen 

van je huis. Daardoor blijft het ook binnen heerlijk behaaglijk.  

Bovendien bescherm je zo ook jouw meubels en houten vloer 

tegen verkleuring. Alleen maar voordelen dus.

Op maat volgens jouw wensen
Sunmaster heeft vele typen, bedieningen, schermkleuren en 

doekdessins. We maken het knikarmscherm helemaal naar 

jouw wens. Dat doen we uiterst vakkundig, met materialen 

die lang meegaan. Onze knikarmschermen zijn verkrijgbaar in 

diverse breedtes: van 350 tot en met 745 cm. En gekoppeld 

nóg breder. Dit in combinatie met een uitval van 200, 250, 

300 of 350 cm. 

Gegarandeerde kwaliteit
We maken jouw knikarmscherm met uiterste zorg. En met 

materialen die zorgen voor jarenlang plezierig gebruik. Zoals 

krachtige en soepel bewegende aluminium armen, een 

beschermende aluminium cassette en acryldoek of Sun-

vasdoek van een gerenommeerd merk. En kies jouw ideale 

bediening: elektrisch of handmatig. Het monteren van een 

knikarmscherm laat je het best over aan de Sunmaster- 

specialist waar jij je scherm koopt. Je krijgt dan ook 2 jaar  

garantie op materiaal- en fabrieksfouten.

Knikarmschermen
                                                                         geniet van schaduw

Betrouwbaar door 

bijna 50 jaar kennis 

en ervaring
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Suneye
        en haar variaties

Het bestverkochte 

knikarmscherm 

van Sunmaster

Wil jij de topper van Sunmaster? Een knikarmscherm dat met 

kop en schouders boven de rest uitsteekt? Dan kies je voor het 

design, de kwaliteit van de toegepaste materialen en de door-

dachte techniek van de SunEye. Het bestverkochte knikarm-

scherm van Sunmaster. In stijl genieten van het buitenleven met 

een maatwerkscherm, dat je naar wens kunt samenstellen. Dit 

scherm wordt, net als onze andere zonwering, met uiterste zorg 

gemaakt met duurzame materialen. Het doek van het SunEye 

knikarmscherm wordt opgeborgen in een trendy, nagenoeg  

waterdichte cassette. Grootte is maximaal 550 x 300 cm. 

SunEye Maatwerk
Dit scherm is altijd maatwerk. Leverbaar in maar liefst 

vier standaardkleuren: RAL 9010, RAL, 9001, RAL 7016  

structuur en TNA blank geanodiseerd (zilvergrijs). Tegen  

een meerprijs kan je zelfs kiezen voor alle afwijkende  

RAL-kleuren en  structuurlakken.

SunEye XL
Maatje groter nodig? De SunEye XL is leverbaar tot max-

imaal 745 cm breedte, in combinatie met een maximale 

uitval van 350 cm. De SunEye XL is ons meest luxueus 

uitgevoerde knikarmscherm. Het scherm heeft slimme en 

veilige verbindingen en is gemaakt van prachtige, duurzame 

materialen. Ook deze zonwering is uitgevoerd als cassette-

scherm. De SunEye XL heeft standaard elektrische bedie-

ning. Het scherm is dus voor iedereen gebruiksvriendelijk 

te bedienen. Ook dit scherm is te monteren in de door jou  

gewenste uitvalhoek.

Kwaliteit
Het knikarmscherm SunEye is uitgevoerd in hoogwaardig 

alu minium. Het doek wordt opgeborgen in een afgesloten  

cassette. Daardoor blijft het binnenwerk grotendeels 

beschermd. 
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In stijl

genieten van

het buitenleven
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Kleur bekennen
                                          met Sunmaster 

Oneindige 

kleuren

Waar standaard design stopt, gaat Sunmaster verder. Het 

beste wordt nog mooier, door de toepassing van exclusieve 

structuurlakken, spraakmakende doekdessins en nog nooit 

eerder vertoonde opties. Voor wie het allermooiste wenst. 

Voor wie niet van middelmaat houdt. Als het echt af moet 

zijn en moet passen bij de uitstraling van jouw huis. Kies je 

voor het SunEye knikarmscherm, dan kies je voor op en top 

maatwerk. Dit scherm is in vier verschillende standaard 

RAL-kleuren te verkrijgen. Je kunt kiezen uit 4 standaard 

cassettekleuren: RAL 9010, RAL, 9001, RAL 7016 struc-

tuur en TNA blank geanodiseerd of als je je cassette een 

exclusievere look wilt meegeven uit alle RAL-kleuren en 

structuurlakken. Je hebt eindeloos veel keuze in kleurcom-

binaties van cassettes, scharnieren en zelfs eindkappen in 

geborsteld aluminium. 
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Standaard kleuren.

RAL 9010

RAL 7016 structuur

RAL 9001

TNA Blank geanodiseerd

Trendkleuren

RAL 9005 structuur DB 703 structuur

RAL 7016 RAL 9007 structuur

Zijkappen uitgevoerd in geborsteld aluminium.



Zeer rijke 

keuze uit vele 

A-merken

Doekkeuze
                    voor welk dessin ga jij? 
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Het zonweringsdoek is bepalend voor de sfeer op jouw  

terras. Daarom is het zo belangrijk dat je wat te kiezen hebt. 

Bij Sunmaster heb je die keuze. Onze uitgebreide doek-

collectie bestaat uit acryldoeken van Dickson, Sattler en  

Tibelly, en Sunvasdoek van Swela. Deze kwaliteits stoffen zijn 

dankzij een speciale behandeling kleurvast, bestand tegen 

water en eenvoudig te onderhouden. Ons zon weringsdoek 

geeft je jarenlang een heel goede bescherming tegen UV-

stralen, warmte, licht en weersomstandigheden. De kleur 

die je kiest heeft een direct effect op de sfeer van je terras. 

Een lichtere kleur zonweringsdoek laat meer warmte en licht 

door. Een donkerder doek houdt de warmte beter tegen, 

maar zorgt ook voor minder lichtinval. Dankzij de honderden 

kleuren en dessins waar je uit kunt kiezen, is er altijd een  

zon weringsdoek die past bij jouw manier van buitenleven.



Alleen het 

beste is goed 

genoeg

Sunmaster stikt al haar doeken met het ultra bestendige  

Tenara garen. Dit extreem sterke garen heeft, ten opzichte 

van de “klassieke garens”, welke in de meeste zonnescher-

men wordt gebruikt, het voordeel dat ze “ongevoelig” zijn 

voor o.a. UV-straling, schoonmaakmiddelen, vuil, zout,  

water, regen en sneeuw. Tenara garen worden voor dezelfde 

levens duur gegarandeerd als de stof. Het behoudt de sterkte 

van de stiknaad, zelfs onder de zwaarste outdoor-condities.  

Ondanks extreme weerinvloeden, chemicaliën en/of tem-

peraturen, degenereert, barst of breekt het niet. Zelfs na 

een 3 jaar durende, extreem zware, test in de woestijn 

van Arizona bleek dat Tenara nog 100% van de trekkracht 

had! Tenara wordt geproduceerd van Polytertafluorethylen 

(PTFE). Een materiaal dat bestand is tegen alle weers-

invloeden inclusief schadelijke UV-straling en extreme 

temperatuurverschillen.

Tenara garen
                      voor een langere levensduur 

12 | Sunmaster® Sunmaster® | 13



Kies voor 

comfort 

en gemak

Bediening
       hoe bedien je jouw SunEye het liefst?
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Somfy wandzender Somfy windmeter

Handmatig met slingerstang
Heb je een voorkeur voor handmatige bediening? Dan leveren 

we jouw zonnescherm met slingerstang. Daarmee bedien je 

jouw scherm letterlijk in een handomdraai. 

Elektrische bediening: vast of draadloos
Houd je van comfort en gemak? Kies voor elektrische bedie ning 

met een wandzender. Nog luxer: een afstandsbediende  

motor met een keuze aan besturings mogelijkheden.

Automatisch via klimaatsensoren
Lijkt het je handig als jouw zonnescherm automatisch 

reageert op weersveranderingen? Sluit hiervoor als extra  

accessoire een zon- en windmeter van Somfy aan; bedraad 

of draadloos. Bij zonlichtmeting gaat de zonwering auto-

matisch uit. En bij toenemende wind gaat de zonwering tijdig 

in. Je hebt er geen omkijken naar.

Bediening op afstand met je smartphone of tablet 
Wil je je zonnescherm op afstand kunnen bedienen met 

smartphone of tablet? Het kan met de Somfy Connex-

oon of TaHoma smart home box. Thuis, onderweg of op 

vakantie. Je kan hier trouwens nog veel meer op aan-

sluiten, zoals bewegingsmelders, waterlekkagemelders 

en stroomuitvalmelders. Op de volgende pagina meer  

informatie hierover.

Somfy 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
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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 Home-functie 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 io-homecontrol 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, ver-

warming 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 cam-

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

afzonderlijke producten op afstand aan te sturen via een app 

op uw 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 

EN boven de 21 graden is. Onze Sunmaster specialist vertelt je 

graag meer over de verschillende mogelijkheden.
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Optimaal

genieten van

het buitenleven
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Geen match?
Bekijk hier onze overige knikarmschermen

SunCar
Hoogwaardige materialen en een mooie en luxe  

uitstraling. Dat kenmerkt het knikarmscherm SunCar. 

Maatvoering
Maximaal 600 x 300 cm

SunBasic
Een knikarmscherm met uitstekende prijs-/kwaliteit 

verhouding.

Maatvoering
Maximaal 500 x 300 cm 



Sunmaster® | Brochure SunEye | Versie 01-2020 
Tussentijdse modelwijzigingen voorbehouden.

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 Sunmaster-zonweringsspecialisten. Je vindt hen door heel Nederland. Zij verzorgen ook de 

vakkundige installatie en de eventuele reparatie. 

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


