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SUNWAY®

Exclusieve Raambekleding
Lichtinval bepaalt voor een groot deel de sfeer in uw interieur.
SUNWAY ® raambekleding laat u spelen met licht. Maar
raambekleding is tegelijkertijd ook functioneel: het zorgt ervoor
dat hinderlijk zonlicht en warmte buiten gehouden wordt en dat
uw privacy gewaarborgd wordt. SUNWAY ® raambekleding biedt de
perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit.
Niets is zo persoonlijk als uw interieur. In de SUNWAY ® collecties
vindt u zeker de raambekleding die bij uw stijl en sfeer past.
Voor iedere woonruimte en raamtype biedt SUNWAY ® een stijlvol
passend product, afgestemd op uw persoonlijke wensen.

bijzondere dessins en fraaie design techniek; dat vindt u terug in
alle SUNWAY ® collecties. Alle SUNWAY ® producten worden op
maat gemaakt, met precisie en oog voor detail en ze voldoen aan
de Europese norm voor kindveiligheid.
SUNWAY ® Exclusieve Raambekleding wordt verkocht via een
selectief netwerk van vakkundige interieurspecialisten. In de
SUNWAY ® showrooms kunt u zich goed laten informeren en
adviseren. Ook biedt uw interieurspecialist een vakkundige
meet- en montageservice.
In dit inspiratieboek ziet u de toepassing van SUNWAY ®

Alle SUNWAY ® collecties worden met veel zorg samengesteld.
SUNWAY ® biedt onderscheidende producten die ieder hun eigen
karakteristieke eigenschappen hebben.
Een eigentijds kleurbeeld, toepassing van high-end materialen,

raambekleding in verschillende ruimtes en in verschillende stijlen.
U krijgt een mooi beeld van de SUNWAY ® collecties.
Wi j wensen u veel inspiratie!
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Houten jaloezieën

Houten jaloezieën
Dé natuurlijke sfeermaker

Hout is dé natuurlijke sfeermaker. Het creëert meteen 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 wittonen
en vergrijsde tinten als grijsgroen en taupe, aangevuld met een brede serie
aan natuurlijke beitskleuren. Naast de standaard zijdeglans finish zijn veel
kleuren ook leverbaar met een hoogglans of matte finish.

sunway.nl

Houten jaloezieën bieden veel opties:
• Verschillende lamelbreedtes
• L adderkoord of ladderband in verschillende breedtes
en kleuren
• Comfortabele motorbediening
De SUNWAY ® houtcollectie
biedt verschillende houtsoorten,
waarbinnen de Memphis collectie
volledig uit hout met het
FSC keurmerk bestaat.
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Woodweave blinds

Woodweave blinds
Warm en natuurlijk

Bijzonder en exclusief zijn de houten Woodweave blinds. Woodweave blinds
(letterlijk: geweven hout) zijn zeer decoratief en hebben een warme uitstraling.
Er zi jn 2 soorten weefsels en 2 modellen Woodweave blinds:
• De roll-up: dit model rolt zich op als een rolgordijn.
• De roman: dit model vouwt zich in segmenten als een vouwgordijn.
6
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U kunt de Woodweave blinds goed combineren met de houten jaloezieën.
Ze zijn leverbaar in dezelfde mooie kleuren: geverfde tinten, met veel wittonen
en vergrijsde tinten als grijsgroen en taupe, aangevuld met een brede serie aan
natuurlijke beitskleuren.

FSC® keurmerk
De SUNWAY ® houtcollectie biedt
verschillende houtsoorten,
waarbinnen de Memphis collectie
volledig uit hout met het FSC
keurmerk bestaat.
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Horizontale aluminium jaloezieën

Bijzondere modellen
Horizontale jaloezieën zijn goed
toepasbaar in bijzondere ramen
zoals dakramen of ramen met een
schuine zijde. Ook zijn er talloze
mogelijkheden in bedieningsvormen. Denk bijvoorbeeld aan
elektrische bediening, handgreep-,
koord- of kettingbediening.

Horizontale jaloezieën van aluminium
Perfecte privacy- en daglichtregulering

De uitgebreide SUNWAY ® horizontale jaloezieën collectie biedt
de perfecte combinatie van sfeer en techniek. Geen ander product
biedt een betere privacy- en daglichtregulering dan horizontale
jaloezieën.

Zij geven uw interieur een beetje glamour. Ook de populaire
matte finish vindt u terug. Horizontale jaloezieën voelen zich
thuis in iedere leefruimte. Ze zijn sfeervol in de woonkamer,
functioneel in het kantoor en praktisch in de keuken.

Het kleurbeeld is eigentijds, met mooi vergrijsde tinten, pastels,
felle kleuren en mooie naturelkleuren. Metallic kleuren, zoals
koper, goud en zilver ontbreken niet in deze collectie.

Kies uit verschillende lamelbreedtes, van de subtiele 16 mm voor
een verfijnde uitstraling tot de 70 mm lamel, die met ladderband
een stoere uitstraling krijgt.
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Horizontale aluminium jaloezieën

Dag & Avond
Overdag is de lichtinval perfect te reguleren. 's Avonds kunt
u de jaloezieën sluiten voor optimale privacy en sfeer.
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Top-down &
Bottom up
Hierbij kunt u de gehele jaloezie op en
neer bewegen. Dit geeft de mogelijkheid
tot maximale daglichtopbrengst en
maximaal zicht in combinatie met privacy
of beeldschermtaken.

FrameFit voor
draai-kiepramen
FrameFit is zeer geschikt voor kunststof
draai-kiep ramen. U hoeft niet te boren in
het kozijn, omdat FrameFit met
magneetstrip bevestigd wordt.
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Rolgordijnen

Rolgordijnen

De klassieker in raambekleding

Het rolgordijn blijft een klassieker in raambekleding.
Rolgordijnen passen perfect in ieder interieur. Onze
uitgebreide collectie biedt een ruime keuze in stoffen in
sfeervolle kleuren. 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.
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Bi jzondere modellen
Sommige raamsituaties vragen om een specifieke oplossing.
SUNWAY ® biedt die oplossingen.

Dakraam rolgordijn
Wij bieden dakraamrolgordijnen voor alle bekende
dakraamsystemen zoals Velux ® of Fakro ® .
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Rolgordijnen

PerfectFit® rolgordijn
Rolgordijn voor draai-kiepramen
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PerfectFit ® is zeer geschikt voor kunststof, aluminum of houten
draai-kiepramen, omdat u niet in het kozijn hoeft te boren. PerfectFit ®
wordt met magneetstrip op het kozijn bevestigd. U kunt het rolgordijn
makkelijk verwijderen, wat het ramen wassen eenvoudig maakt.

LiteRise® rolgordijn
Veiligheid boven alles

Het kindveilige LiteRise ® rolgordijn wordt bediend
door middel van de onderlat. Hierdoor komen kinderen
niet in aanraking met bedieningskettingen.
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Eclips rolgordijnen

Eclips rolgordijnen
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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.
Eclips rolgordijnen in prachtige naturelkleuren geven uw interieur
een chique uitstraling.

Voor uw comfort is deze stijlvolle raambekleding ook leverbaar met motorbediening.
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Eclips rolgordijnen
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Nubus ® Shades

Nubus® Shades

Dé nieuwe eyecatcher in uw interieur
Bent u op zoek naar een bijzonder type raambekleding? Kies dan voor de exclusieve Nubus® Shades, bestaande
uit paneel- en rolgordijnen. Nubus ® Shades zijn gemaakt van hoogwaardig en modern kunststof dat prachtig
hangt en zorgt voor een mooie lichtfiltering. Er zijn 4 verschillende structuren, ieder met een eigen look en
bijzondere uitstraling. Nubus ® Shades zijn leverbaar in wit, zachte serene kleuren en prachtige heldere kleuren
als blauw, geel en terra.
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Daarnaast zijn er een aantal tijdloze dessins, Er zijn moderne geometrische patronen, maar er is ook een mooie
natuurlijke print. Nubus ® Shades worden afgewerkt met aluminium baleinen, voor een chique uitstraling. Maak
kennis met de nieuwe eyecatcher in uw interieur!
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Nubus ® rolgordijnen

Het materiaal
Nubus ® Shades worden gemaakt van
een mix van polyester en polypropyleen.
IJzersterk en nauwelijks gevoelig voor
vocht, warmte en zonlicht. Perfect dus
voor uw badkamer of keuken.

De aluminium baleinen zijn 10 mm breed en
leverbaar in aluminium, wit en zwart.

Nubus® rolgordijnen
Design voor uw raam

Het SUNWAY ® Nubus ® rolgordijn geeft de klassieker onder de
raambekleding een geheel nieuwe dimensie.Bent u op zoek naar
unieke raambekleding met een chique uitstraling? Dan is het
Nubus ® rolgordijn een uitstekende keuze.
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Het Nubus ® rolgordijn wordt standaard uitgevoerd met metalen
kettingbediening, pearlchrome designsteunen en een aluminium
onderlat.

Aluminium baleinen
Een Nubus ® rolgordijn wordt voorzien van aluminium baleinen aan
alleen de voorzijde of zowel aan de voor- als achterzijde.
U kunt kiezen uit drie varianten en twee segmenthoogtes:
• 29 cm met enkele baleinen
• 44 cm met enkele baleinen
• 44 cm met baleinen aan voor- en achterzijde

Hardware kleuren

Standaard wordt het Nubus ®
rolgordijn geleverd met een
bovenlat, een onderlat, designsteunen, baleinen en een metalen
bedieningsketting in aluminiumkleur. Optioneel kunt u kiezen
voor wit- of zwartkleurige
hardware. De metalen ketting is er
alleen in aluminiumkleur. Indien u
een witte of zwarte ketting wenst,
krijgt u een kunststof ketting.

Ketting- en elektrische bediening
Standaard wordt een Nubus ® rolgordijn uitgevoerd met een kettingbediening met metalen
ketting, maar u kunt ook kiezen voor kindveilige elektrische bediening. We hebben twee
varianten die u bovendien eenvoudig ‘smart’ kunt maken.
1. De Somfy motor maakt u eenvoudig smart via Somfy Connexxion of TaHoma
en is te integreren met Homey, Amazon Alexa en Google Home.
2. De nieuwe Ease motor is een slimme motor (en wordt geleverd met access point)
en is te integreren met Amazon Alexa en Google Home.
Optioneel kunt u een afstandsbediening bestellen.
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Nubus ® paneelgordijnen

Nubus® paneelgordijnen
Voor een strakke, moderne look & feel

De Nubus ® paneelgordijnen zijn de perfecte raambekleding voor
grote glaspartijen of schuifpuien. Ze geven uw interieur een
prachtige moderne look & feel. Bovendien creëert u, door de grote
variatie- en combinatiemogelijkheden in kleur, meteen uw eigen
unieke sfeer.
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En wat dacht u van een paneelgordijnen als room divider? Een
afgescheiden werkplek in uw woonkamer of kantoor was nog nooit
zo eenvoudig.

U kunt uw Nubus® paneelgordijnen zelf samenstellen.
Er zijn verschillende opties:
• Een paneelgordijn met panelen in één kleur of dessin.
• Een paneelgordijn met een horizontale baan in een afwijkende
kleur of dessin.
• Een paneelgordijn met één of meerdere panelen in een
afwijkende kleur of dessin.

Aluminium baleinen
Het Nubus ® paneelgordijn wordt voorzien van aluminium baleinen aan voor- en
achterzijde. U kunt kiezen uit 2 typen baleinen: 10 mm en 25 mm.
Bedieningsvormen
Nubus ® paneelgordijnen zijn leverbaar met handbediening, trekstangbediening en
koordbediening.
sunway.nl
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Paneelgordijnen

Paneelgordijnen
Design voor grote raampartijen
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SUNWAY ® paneelgordijnen zijn ideaal voor grote raampartijen en
schuifpuien. Ze hangen mooi strak voor uw raam. Voor een
bijzonder effect kunt u variëren met verschillende transparanties
of kleuren binnen één paneelgordijn. Design baleinen geven uw
paneelgordijn de finishing touch.

Verticale jaloezieën

Verticale jaloezieën
Verticale jaloezieën combineren sfeer en functionaliteit perfect. In
gesloten toestand heeft u optimale privacy, in open toestand krijgt
u een prachtige lichtinval en lichtfiltering. Verticale jaloezieën zijn

ook geschikt voor grote raampartijen en schuifpuiten.
SUNWAY ® biedt verticale jaloezieën in aluminium,
kunststof of stof. Wat past het mooist in uw interieur?
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Vouwgordijnen

Vouwgordijnen

Sfeermaker met luchtige of rijke stoffen

SUNWAY ® vouwgordijnen geven sfeer aan iedere ruimte. Kies voor luchtige
transparante stof voor een prachtige lichtfiltering, een dichte stof voor meer
privacy of een gevoerde stof voor de slaapkamer. Met de mooie stoffen uit
deze collectie, creëert u warmte in iedere leefomgeving.
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Uniek en kindveilig is het SmartCord vouwgordijn, waarbij het vouwgordijn
bediend wordt door een intrekbaar koord.
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Duette ® Shades

Duette® Shades
Decoratief en functioneel

Duette ® Shades hebben een zachte en decoratieve uitstraling.
De stoffen zijn elegant en het kleurbeeld is chique, met mooie
vergrijsde kleuren en zachte naturellen.
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SUNWAY ® Duette ® Shades bestaan uit twee lagen stof die samen
een gesloten honingraatstructuur vormen. Hierdoor zijn koorden
onzichtbaar.

Een mooie eigenschap van Duette ® Shades is de isolerende
werking. Dit 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.

Bi jzondere modellen
Er zijn veel bedieningsmogelijkheden voor Duette® Shades.
SmartCord ® is kindveilig door het intrekbare optrekkoord met een constante
koordlengte. Hierdoor kunnen kinderen niet bij het koord.
FrameFit is toepasbaar voor kunststof, aluminium en houten ramen. Door
toepassing van magneetstrip hoeven geen gaten in het kozijn geboord te
worden. Daarnaast is de afneembaarheid van het frame van het raam een
groot voordeel, indien de ramen gewassen moeten worden.
Overige bedieningen voor meer wooncomfort zijn o.a. de Top-Down bediening,
de kindveilige LiteRise® handgreepbediening zonder zichtbare koorden en
elektrische bediening.
Duette® Shades zijn leverbaar in 4 plooibreedtes.
sunway.nl
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Duette ® Color on Demand Shades

Duette® Color on Demand Shades
Altijd een passende kleur

Uniek zijn de SUNWAY ® Duette ® Color on Demand Shades. In deze
collectie zit een kleurenwaaier met maar liefst 800 kleurstalen.
Daaruit kunt u de kleur kiezen die het best in uw interieur past.
Kiest u voor de kleur van de bank, van het dessin in het behang,
voor de kleur van uw favoriete accessoire? Het is allemaal mogelijk.
U kunt kiezen uit een lichtdoorlatende en verduisterende

stofkwaliteit, met een 45 mm plooibreedte. De Duette ® Shades
zijn aan de achterzijde altijd wit, voor een uniform beeld van
buitenaf. En ook in deze collectie kunt u kiezen uit verschillende
bedieningsvormen.
Kortom, met deze flexibele collectie kunt u uw interieur
perfectioneren.
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Plissé Shades

Plissé Shades
Perfect in alle interieurstijlen

SUNWAY ® Plissé Shades bestaan uit mooie geplooide stoffen in
verschillende transparanties, van transparant tot zichtdicht.
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.
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Vanzelfsprekend zijn alle bedieningen kind veilig en ook alle
bijzondere modellen en bedieningsvormen als top-down, LiteRise ®
en elektrische bedieningen zijn leverbaar in Plissé Shades.
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Parametre ® Shades

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 zijn ook goed toepasbaar als room divider.
Zo kunt u bijvoorbeeld een afscheiden werkhoek maken in de
woonkamer.

Parametre ® Shades geven uw interieur een chique uitstraling en
laten u spelen met licht en schaduw, met ruimte en sfeer.

lichtinval of optimale privacy.

In combinatie met een Duette ® Shade creëert u prachtige

37
|
42

sunway.nl

38

|

42

SUNWAY ® Exclusieve Raambekleding

Meer wooncomfort

met SUNWAY® Exclusieve Raambekleding
Vandaag de dag wordt alles geautomatiseerd, om zo ons
wooncomfort te verhogen. Een geautomatiseerde woning brengt
vele voordelen met zich mee. Uw raambekleding hoeft dan ook
niet achter te blijven. SUNWAY ® heeft verschillende motorisatieopties in haar assortiment, en voor elke situatie of type raam is
wel een specifieke bedieningsvorm te verkrijgen.
Smartphone/Smart Home
Uw hele huis besturen via een app op je smartphone, ooit science
fiction maar nu werkelijkheid. Uw huis besturen vanuit een app, er
zijn al tal van gerealiseerde geautomatiseerde en aanstuurbare
producten die niet meer weg te denken zijn. Uw verlichting, uw
home sound system, Netflix kijken via uw Chromecast, alles wordt
aangestuurd via een app op je smartphone. Ook raambekleding
maakt nu onderdeel uit van uw Smart Home en is dus te bedienen
en te automatiseren.
Door uw huis verder en slimmer te automatiseren, beschermt,
bespaart en ontzorgt u uzelf nog meer. Denk aan het koppelen van
uw raambekleding aan uw TV-scenario, uw temperatuurregeling,
sensoren voor lichtinval of scenario’s voor wakker worden of
slapen gaan. Bespaar tijd, energie en dus geld!
Om uw raambekleding deel te laten uitmaken van uw Smart Home
heeft u een zogenaamde hub of bridge nodig. Er zijn verschillende
mogelijkheden om SUNWAY ® producten ‘smart’ te maken. Zo
kunnen ze bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de Somfy ® TaHoma
of Homey.
Zo bedient u eenvoudig uw SUNWAY ® raambekleding vanuit uw
luie stoel of zelfs op afstand, vanaf uw werkplek of vakantieadres.
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SUNWAY ® Sfeerbeleving

SUNWAY® Sfeerbeleving
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SUNWAY ® raambekleding is een grote sfeermaker in uw interieur.
Overdag filtert de raambekleding mooi het invallende zonlicht,
zodat uw interieur een warme en zonnige sfeer krijgt. ’s Avonds
biedt de raambekleding privacy en geborgenheid. Dat is de
SUNWAY ® sfeerbeleving.

Inspiratie & Informatie
Wij hopen dat u geïnspireerd bent geraakt door deze brochure. Graag nodigen
wij u vrijblijvend uit bij een van onze SUNWAY ® showrooms. De SUNWAY ®
dealer kan u alle collecties laten zien. Ook kunt u hier een selectie van de
SUNWAY ® raambekleding zien en ervaren.
Op onze website www.sunway.nl kunt u de dichtstbijzijnde
SUNWAY ® showroom vinden.
sunway.nl
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