inspiratie
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houten jaloezieën
woodweave blinds

SUNWAY® exclusieve raambekleding
Lichtinval bepaalt voor een groot deel de

horizontale jaloezieën

sfeer in uw huis. SUNWAY® exclusieve

gemaakt, met precisie en oog voor detail.

zowel decoratief als functioneel: het zorgt

Alle SUNWAY® producten voldoen aan de

raambekleding laat u spelen met licht en is
ervoor dat hinderlijk zonlicht en warmte

rolgordijnen

buiten gehouden worden en dat uw privacy

SUNWAY® exclusieve raambekleding

van esthetiek en functionaliteit.

van vakkundige interieurspecialisten.

Niets is zo persoonlijk als de inrichting van uw
huis. In de SUNWAY collecties vindt u zeker
®

paneelgordijnen
verticale jaloezieën

de raambekleding die bij uw stijl en sfeer past.

duette® shades
plissé shades
parametre® shades

De SUNWAY® dealer kan u goed informeren

en adviseren. Ook biedt hij een vakkundige
meet- en montageservice.

In dit inspiratieboek ziet u de toepassing van

op uw persoonlijk wensen.

ruimtes en in verschillende stijlen. U krijgt een

Alle SUNWAY® collecties worden met

odysee® shades

wordt verkocht via een selectief netwerk

Voor iedere woonruimte en raamtype biedt

SUNWAY® een passend product, afgestemd

vouwgordijnen

Europese norm voor kindveiligheid.

gewaarborgd blijft. SUNWAY® exclusieve

raambekleding biedt de perfecte combinatie

eclips rolgordijnen

Alle SUNWAY® producten worden op maat

SUNWAY® raambekleding in verschillende

mooi overzicht van de SUNWAY® collecties.

zorg samengesteld. SUNWAY® biedt

Nog meer inspiratie en informatie vindt u op

eigen karakteristieke eigenschappen hebben.

In de Digistudio op de website krijgt u

onderscheidende producten die ieder hun

Een actueel kleurbeeld, toepassing van

high-end materialen, bijzondere dessins

en design techniek, dat vindt u terug in alle
SUNWAY collecties.
®

www.sunway.nl.

een goede impressie van alle typen

raambekleding, kleuren en materialen.
Wij wensen u veel inspiratie!
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houten
jaloezieën
Hout is dé natuurlijke sfeermaker. Het

creëert een warme, behaaglijke sfeer in
uw leefomgeving. Lichtinval en privacy

kunnen perfect geregeld worden met een
houten jaloezie. Hout is toepasbaar in

vele interieurstijlen, van romantisch tot
Scandinavisch, van stoer tot design.

Maak uw keuze uit een prachtig aanbod in

geverfde tinten, met veel witte en vergrijsde

tinten als grijsgroen en taupe, aangevuld met

een brede range aan natuurlijke beitskleuren.
Naast de standaard zijdeglans finish zijn veel
kleuren ook leverbaar met een hoogglans of
matte finish.

Houten jaloezieën bieden veel opties:
• verschillende lamelbreedtes
• ladderkoord of ladderband

in verschillende breedtes en kleuren

• gesloten bovenbak of de fraaie open
retro-variant

• bedieningsopties als koordof elektrische bediening

De SUNWAY® houtcollectie biedt verschillende

houtsoorten en bestaat voor een groot deel uit
hout met het FSC® keurmerk.
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woodweave
blinds
Bijzonder en exclusief zijn de houten
Woodweave blinds. Woodweave
blinds (letterlijk: geweven hout)

zijn zeer decoratief en hebben een
warme uitstraling.

Er zijn 3 soorten weefsels

en 2 modellen Woodweave blinds:
• De roll-up:

dit model rolt zich vanaf de 		
onderzijde op als een rolgordijn.

• De roman:

dit model vouwt zich in segmenten
als een vouwgordijn.

U kunt de Woodweave blinds

goed combineren met de houten

jaloezieën. Een groot deel van de
collectie is leverbaar in dezelfde

mooie kleuren: geverfde tinten, met
veel witte en vergrijsde tinten als

grijsgroen en taupe, aangevuld met
een brede range aan natuurlijke
beitskleuren.
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horizontale
jaloezieën
van aluminium
De uitgebreide SUNWAY® horizontale

jaloezieën collectie biedt de perfecte

combinatie van sfeer en techniek. Geen ander
product biedt een betere daglichtregulering
dan horizontale jaloezieën van aluminium.

Het kleurbeeld is fris en eigentijds, met veel
naturellen en sprankelende kleuren. Verder

zijn er jaloezieën met mooie prints, bijzondere
finishes met bijvoorbeeld een suède effect of
met een decoratieve perforatie.

Kies uit verschillende lamelbreedtes, van de

subtiele 16 mm voor een verfijnde uitstraling

tot de 70 mm lamel met zijn stoere uitstraling.
Horizontale jaloezieën kunnen geleverd
worden met koord of met decoratief
ladderband.
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horizontale
jaloezieën
Bijzondere modellen
Horizontale jaloezieën zijn goed toepasbaar

Duoview

met een schuine zijde. Ook zijn er talloze

deel van de jaloezie gesloten

in bijzondere ramen als dakramen of ramen
mogelijkheden in bedieningsvormen. Denk
bijvoorbeeld aan elektrische bediening,

handgreep-, koord- of kettingbediening.
Top-down & Bottom up

Dit model is bedienbaar van onder naar

boven en van boven naar onder. Het gehele
pakket kan in het midden van het raam

gepositioneerd worden, of op iedere andere

gewenste hoogte. Dit geeft de mogelijkheid tot

maximale daglichtopbrengst en maximaal zicht
in combinatie met privacy/beeldschermtaken.

Megaview

Deze jaloezie sluit als een standaard 25 mm

jaloezie, maar door de gepatenteerde techniek
ontstaat er bij het openen een extra grote
doorkijk zoals bij de 50 mm jaloezie.

Bij dit model is het onderste
en het bovenste deel

geopend, of andersom.
Dit is ideaal voor bijvoorbeeld
een privacy regulering
in de slaapkamer of

zonlichtregulering op een
werkplek bij het raam.
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rolgordijnen
Het rolgordijn blijft een klassieker in

raambekleding. Onze uitgebreide collectie

biedt een grote keuze in stoffen in sfeervolle
kleuren, smaakvolle dessins en bijzondere

structuren. Er is een passend rolgordijn voor
elk raam in elke ruimte.

Transparante stoffen filteren het licht mooi en
zijn geschikt voor de woonkamer of keuken.
Kies voor de slaapkamer of kinderkamer

een verduisterende stof, zo houdt u warmte
en licht buiten en geniet u van een goede
nachtrust. Voor uw werkkamer bieden we

technische stoffen, geschikt voor het werken

met beeldschermen. Ook zijn er vochtwerende
stoffen, geschikt voor vochtige ruimtes.
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Bijzondere modellen
SUNWAY® kan in combinatie met een vouwgordijn
ook bijpassende of juist contrasterende gordijnstof
leveren.

SUNWAY® dakraam rolgordijn

SUNWAY® biedt een rolgordijn-dakraamsysteem

voor bekende dakraamsystemen zoals Velux®

of Fakro®.

rolgordijnen
SUNWAY® rolgordijnen worden standaard

SUNWAY® Smart® rolgordijn

pearlchrome, afgewerkt met witte, grijze

Het Smart® rolgordijn zit in een compacte

geleverd met metalen designsteunen in

voor draai-kiepramen

of zwarte accenten. U kunt kiezen uit

cassette en wordt direct op het raam gemonteerd.

kleuren, van wit tot aluminium of RVS

kiepramen of openslaande deuren waar weinig

verschillende onderlatten in verschillende
look. De comfortabele bediening wordt

gecompleteerd met een metalen ketting.
De toepassing van hoogwaardige

Dit model is ideaal voor toepassing op draairuimte is voor een standaard rolgordijn.

materialen zorgt voor

SUNWAY® LiteRise® rolgordijn

uitstraling.

bediend door middel van de onderlat.

een chique

Het kindveilige LiteRise® rolgordijn wordt

Hierdoor komen kinderen niet in aanraking
met bedieningskettingen.

SUNWAY® rolgordijn met motorbediening

Met een klik op de knop kunnen de rolgordijnen
bediend worden. Bedieningskettingen zijn over-

bodig, wat het kindveilig maakt. Naast een 24 Volt
motor is er een oplaadbare accumotor bediening.

Deze is eenvoudig in gebruik en makkelijk oplaad-

baar door middel van een adapter of zonnepaneel.
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eclips rolgordijnen
Eclips rolgordijnen bieden de optimale combinatie van stijl en functionaliteit.
Door het spelen met de banen stof creëert u de optimale balans tussen
lichtinval en privacy.

Het aanbod Eclipsstoffen is groot. Kies uit smalle of bredere banen in
mooie naturel tinten.

Het SUNWAY® Eclips rolgordijn wordt afgewerkt met hoogwaardige

materialen, zoals metalen designsteunen en een aluminium onderlat met
RVS eindknoppen.

Voor uw comfort is deze chique raambekleding
ook leverbaar met motorbediening. Kies

bijvoorbeeld voor de accumotor: eenvoudig in
gebruik en makkelijk oplaadbaar door middel
van een adapter of een zonnepaneel.

Bovendien is deze bediening kindveilig.
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paneelgordijnen
SUNWAY® paneelgordijnen zijn perfect voor grote
raampartijen en schuifpuien.

Speel met verschillende transparanties of kleuren.
Kies voor een afwerking met design baleinen als
finishing touch.
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verticale jaloezieën
Verticale jaloezieën combineren sfeer en functionaliteit

perfect. In gesloten toestand krijgt u optimale privacy, in open
toestand krijgt u een prachtige lichtinval en lichtfiltering.
Kies voor lamellen van aluminium, kunststof of textiel.
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vouwgordijnen
SUNWAY® meets Kendix
SUNWAY® vouwgordijnen geven sfeer aan iedere
ruimte.

De SUNWAY® vouwgordijncollectie is tot stand

gekomen in samenwerking met het exclusieve

stoffenmerk Kendix. Dit heeft geresulteerd in een
exclusieve collectie met hoogwaardige stoffen in
intense kleuren en met prachtige dessins.
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vouwgordijnen
SUNWAY® kan in combinatie met een vouwgordijn ook

bijpassende of juist contrasterende gordijnstof leveren.
Kies voor transparante stof voor een prachtige

lichtfiltering, dichte stof voor meer privacy of een
gevoerde stof voor de slaapkamer.

Wist u dat een vouwgordijn ook als top-down model
geleverd kan worden?

Uniek en kindveilig is het SmartCord® vouwgordijn,

waarbij het vouwgordijn bediend wordt door een

intrekbaar koord. Kinderen komen zo niet in aanraking
met loshangende bedieningskoorden.

SUNWAY® vouwgordijnen kunnen geleverd worden
met baleinen aan de voor- of achterzijde.
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odysee® shades
De SUNWAY® Odysee® Shade is een innovatief product,
dat behoort tot de familie van de populaire Duette®

Shades.

De SUNWAY® Odysee® Shades hebben dezelfde

isolerende werking als Duette® Shades maar met de

unieke mogelijkheid de afzonderlijke cellen in en uit te

vouwen. U kunt de Odysee® cellen traploos en op iedere
hoogte verstellen en daarmee het doorzicht volledig
naar eigen wens creëren.

Van volledig uitgevouwen (dichte) cellen voor totale

privacy, energiebesparing en onzichtbare koorden tot
geheel ineengevouwen (open) cellen voor maximale
transparantie, lichtregulering en doorzicht.

De stoffen zijn lichtdoorlatend en zorgen voor prachtig
gefilterd licht. Odysee® Shades zijn in mooie naturel

kleuren leverbaar. De achterzijde van de Odysee®

Shades is altijd wit, voor een uniform beeld van buitenaf.
Met de SUNWAY® Odysee® Shade heeft u een unieke
raambekleding, een eyecatcher in uw interieur.
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duette® shades
SUNWAY® Duette® Shades bestaan uit twee lagen
stof die samen een gesloten honingraatstructuur
vormen. Hierdoor zijn koorden onzichtbaar.
Duette® Shades hebben een zachte en

decoratieve uitstraling.

Een mooie eigenschap van Duette® Shades

is de isolerende werking. Deze zorgt voor een

besparing op uw energiekosten in de winter. In

de zomer wordt de warmte geweerd en blijft het
aangenaam koel binnen.

Duette® Shades werken ook geluiddempend,

waardoor de akoestiek in uw woning verbetert.
Bijzondere modellen

Er zijn veel bedieningsmogelijkheden voor Duette®
Shades.

Er is een Dag & Nacht combi waarbij een

transparante stof gecombineerd wordt met een
verduisterende stof. Overdag komt er prachtig

gefilterd licht binnen door de transparante stof

en ’s nachts kunt u de kamer goed verduisteren
voor een goede nachtrust.
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Top-down Duette® Shade

Een zeer functionele en decoratieve

duette® shades
SmartCord® Duette® Shade

uitvoering is de top-down uitvoering.

De SmartCord® bediening is een

boven en van boven naar onder.

intrekbare bedieningskoord met

Het pakket kan in het midden van het

hangen er nergens losse koorden.

andere gewenste positie. Met de top-down

mogelijk in combinatie met de

ideale lichtinval en de gewenste privacy.

Duette® Shade zowel kindveilig als

Dit model is bedienbaar van onder naar

kindveilige bediening door het

constante koordlengte. Hierdoor

raam gepositioneerd worden, of op iedere

De SmartCord® bediening is ook

uitvoering creëert u op ieder moment de

top-down uitvoering, waardoor uw
functioneel is.

Duette® met LiteRise® bediening

LiteRise® bediening is een metalen
handgreep-bediening, waardoor er
geen koorden zichtbaar zijn.

Duette® met elektrische bediening

Naast een 24 Volt motor is er ook
een PowerRise® bediening, een

18 Volt motor met battery pack

met 12 batterijen. Deze wordt met

een speciale houder achter de rail
bevestigd.

Alle genoemde bedieningsvormen
zijn kindveilig.

Voor meer informatie is er een

speciale Duette® website. Hier staat

bijvoorbeeld een energiecalculator.

Hiermee kunt u berekenen wat u kunt
besparen op verwarmingskosten.
www.duette-raamdecoratie.nl
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plissé shades
SUNWAY® Plissé Shades bestaan uit mooie geplooide

stoffen in verschillende transparanties, van transparant
tot verduisterend. Plissé Shades zijn in verschillende
plooibreedtes en leverbaar.

Een transparante Plissé Shade, gecombineerd met een
verduisterende Duette® Shade zorgt voor de ideale dag

& nacht toepassing voor in een slaapkamer.

Plissé Shades zijn goed toepasbaar in standaard ramen, maar
ook in ramen met afwijkende vorm, zoals ronde, driehoekige
of schuine ramen. Ook voor serres zijn Plissé Shades zeer
geschikt.

Vanzelfsprekend zijn alle bedieningen kindveilig en ook alle
bijzondere modellen en bedieningsvormen als top-down,

LiteRise® en elektrische bedieningen toepasbaar op de Plissé
Shades.
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parametre®
shades
Een unieke SUNWAY® raambekleding is de

Parametre® Shade. Deze is gemaakt van een

driedimensionaal lichtgewicht materiaal met

uitgestanste patronen, wat een speels effect
geeft.

Parametre® Shades geven uw interieur een

chique uitstraling en laten u spelen met licht

en schaduw, met ruimte en sfeer. Parametre®
Shades zijn ook goed toepasbaar als room

divider. Zo kunt u bijvoorbeeld een werkhoek
afscheiden van de woonkamer.

In combinatie een Duette® Shade creëert u

prachtige lichtinval of optimale privacy.

www.sunway.nl

