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, knikarmenschermen, 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 45 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
Patroonstraat 9, 3861 RN Nijkerk
+31 (0) 33-246 31 31
info@sunmaster.nl
www.sunmaster.nl
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Geniet
van
buitenleven

Buitenleven

Inhoud

is genieten

Je geniet van je huis en je bent graag in je tuin. Het

Je bepaalt zelf hoe luxe en comfortabel je het wilt

liefst zou je beiden combineren. En daarin ben je

hebben. Kies je onze Granada Basic terrasover-

niet de enige.

kapping tegen een gunstige prijs? Of ga je toch voor
uitgebreidere opties en kies je voor de Granada

Granada terrasoverkapping
• Granada Basic
• Granada Plus
• Granada Premium

Het is een trend om leefruimte van binnen naar

Plus of de Granada Premium. Wil je absolute luxe,

buiten te verleggen. Een tuin is ondertussen meer

laat je dan verrassen door onze Levante Exclusive.

dan een terras met een mooie tuinset. Tegen-

De topper onder de terrasoverkappingen.

Exclusieve terrasoverkapping

Maar hiermee houdt het voor ons niet op. Wij wil-

• Levante Exclusive

woordig hebben we het liever over het buitenleven.
Met de producten van Sunmaster creëer je jouw

len dat jij volop kunt genieten van je terrasover-

eigen ideale buitenleven. Een mooi vormgegeven

kapping. Voldoen onze standaardproducten niet

terrasoverkapping zorgt ervoor dat je volop van de

helemaal

buitenlucht kunt genieten.

je verschillende opties en uitbreidingen, zoals

aan

jouw

wensen?

Wij

bieden

Terrasoverkapping/
Veranda-accessoires

in vele kleuren en verschillende doekdesins.

• Dakmogelijkheden
• Glazen schuifwanden
• Vaste wanden – Buitenkamer
• Verandazonwering
• Screens
• Verandawanden/schuttingen

Wil je liever wat meer flexibiliteit? Naast onze vaste

Windvaste zonwering

dakplaten en wanden.
Op een heerlijk zwoele zomeravond tot in de late
uurtjes buiten zitten met goede vrienden. Of zodra

Wordt jouw buitenleven te warm door de

de eerste zonnestralen het voorjaar inluiden lekker

brandende zon? Onze bovendak- en onderdak-

buiten eten met je familie.

zonwering bieden uitkomst. Natuurlijk verkrijgbaar

terrasoverkappingen leveren wij ook de pergolazonwering. Een open dakconstructie waarmee je
schaduw creëert op grote oppervlaktes.
Ben je nieuwsgierig geworden? Lees verder en laat
je overtuigen door ons veelzijdige aanbod.

• Pergolazonwering

Granada Basic
terrasoverkapping

Hoe fijn is het om lekker lang buiten te blijven zitten. Genieten van het
buitenleven samen met familie of vrienden. En niet alleen op een zwoele
zomeravond, maar ook op een prachtige avond in het voor- of najaar.
Het is mogelijk en vaker dan je denkt. Met de Granada Basic creëer je jouw
eigen buitenleven. Een prachtig verandadak dat tot in detail is afgewerkt
en voldoet aan jouw eisen. Een aangename beschutting tegen alle weersinvloeden.
De Granada Basic is verkrijgbaar in een aantal vaste maten tot een breedte
van maar liefst 795 cm. Maak een keuze uit één van de vijf RAL-kleuren en
kies een dakplaat die past bij jouw wensen. Toch liever maatwerk? Ook dit
behoort tot de mogelijkheid.
Verwezenlijk een prachtige veranda op jouw eigen terras tegen een heel
gunstige prijs. Laat die mooie avonden maar komen.
Standaard Ral kleuren

Ral 9016
Glad Wit

Ral 9001
Crème Wit

Ral 7016
Antraciet Grijs
Structuur

Ral 9010
Gebroken Wit
Structuur

Vaker buiten
en volop genieten

Ral 9007
Zilver Brons
Structuur

• Scharnierbaar profiel

• Inbouw LED spots mogelijk

• Flexibele dakhelling

• Polycarbonaat 16 mm 5x structuur

• 5 standaard Ral kleuren

• Dakbelasting 125 kg per m2

• Tot 7950 mm breed

• Aluminium klik/schroef profiel

Granada Plus
terrasoverkapping

Een mooie avond doorbrengen onder jouw veranda met nog meer luxe en
comfort, onze Granada Plus biedt jou deze mogelijkheid.
Een prachtige terrasoverkapping met extra aandacht voor de afwerking en
een keuze uit verschillende sierlijsten. Welke sierlijst past bij jouw persoonlijke smaak: een ronde, een vlakke of toch een klassieke?
Creëer een droomveranda, die helemaal voldoet aan jouw eisen en die
past bij de uitstraling van jouw huis. Kies voor een robuuste structuurcoating in gebroken wit, in modern strak antraciet of in de nieuwe zilverbrons aluminiumkleur. Keuzes genoeg dus.
Kies je voor de Granada Plus dan krijg je maatwerk!
Standaard Ral kleuren

Ral 9016
Glad Wit

Ral 9001
Crème Wit

Ral 7016
Antraciet Grijs
Structuur

Ral 9010
Gebroken Wit
Structuur

Luxe en comfort

Ral 9007
Zilver Brons
Structuur

Gootsierlijsten

• Scharnierbaar profiel

• Sierlijst keuze uit rond, klassiek of vlak

• Flexibele dakhelling

• Inbouw LED spots mogelijk

• 5 standaard Ral kleuren

• Dakbelasting 125 kg per m2

• Tot 7950 mm breed

• Aluminium klick/schroef profiel

• Glas 44.2 helder 8 mm

• Inzet profiel voor extra afwerking

Granada Premium
terrasoverkapping

Wil je optimaal genieten van het buitenleven onder een ultieme veranda?
Zeer waarschijnlijk voldoet onze Granada Premium. Een mooie woonoplossing, die met gemak alle weersinvloeden kan doorstaan.
Voor deze unieke constructie hebben wij onze Granada Plus uitgebreid met een volledig nieuw versterkte goot en staanders. De Granada
Premium is een kwalitatieve, sterke terrasoverkapping met veel mogelijkheden.
En natuurlijk heb je bij de Granada Premium terrasoverkapping ook keuze
in afmetingen, RAL-kleuren en type dakplaten. Met de extra zware goot is
een bredere overspanning tussen twee staanders mogelijk, tot 7000 mm.

Standaard Ral kleuren

Ral 9016
Glad Wit

Ral 9001
Crème Wit

Ral 7016
Antraciet Grijs
Structuur

Ral 9010
Gebroken Wit
Structuur

Weersta alle
weersinvloeden

Ral 9007
Zilver Brons
Structuur

• Scharnierbaar profiel

• Extra zware goot tot 7000 mm

• Flexibele dakhelling

• Inbouw LED spots mogelijk

• 5 standaard Ral kleuren

• Dakbelasting 125 kg per m2

• Tot 7000 mm breed

• Aluminium klick/schroef profiel

• Glas 44.2 helder 8 mm

• Polycarbonaat 16 mm 5x structuur

Levante Exclusive
terrasoverkapping

De Levante Exclusive is ons paradepaardje, een overkapping met een
stoer en modern uiterlijk. Deze unieke overkapping is gemaakt van het
beste aluminium en is standaard voorzien van veiligheidsglas. Dankzij de
geïntegreerde waterafvoer heeft deze terrasoverkapping een mooi vlak
design.
Met de Levante Exclusive is het mogelijk om beschutting te bieden aan
grotere oppervlaktes. Ook is deze terrasoverkapping door toevoeging
van bijpassende glazen schuifwanden eenvoudig uit te bouwen tot een
wintertuin. Alle mogelijkheden voor een ultieme terrasoverkapping binnen
handbereik.
Kies je voor de Levante Exclusive, dan kies je voor het allerbeste en iets
exclusiefs.
Standaard Ral kleuren

Ral 7016
Antraciet Grijs
Structuur

Ral 9010
Gebroken Wit
Structuur

Ral 9007
Zilver Brons
Structuur

Stoer, modern
en exclusief
• Uniek design

• Glas 44.2 helder 8 mm

• Geen afschot

• Uit te bouwen tot wintertuin

• 3 standaard structuurlakken

• Hoge dak last constructie

• Stalen fundering ankers 			 • 7000 mm x 5000 mm op
slechts 2 staanders
met grondplaat

Dakplaten

voor je veranda
Zoveel mensen, zoveel wensen. En dat gaat ook op bij de keuze van de
dakplaten voor jouw veranda. Bij veranda’s worden veelal polycarbonaatplaten toegepast. Deze platen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en
met verschillende licht- en warmtedoorlatende eigenschappen. Welke
plaat je kiest wordt bepaald door deze eigenschappen, maar ook door de
kleur en de uitstraling.
Wil je graag veel licht op jouw terras, dan kies je voor de heldere platen.
Deze polycarbonaatplaten zijn 16 mm dik en laten na glas, het meeste
licht door. Vooral bij veranda’s die op het oosten of noorden liggen is dit
een mooie oplossing.
Ligt jouw terras in de volle zon, dan zijn de opalen platen een betere
keuze. Deze polycarbonaatplaten (16 mm) zijn melkwit en werken
zonwerend. Onze solarcontrol IR-plaat is een speciaal ontwikkelde
transparante plaat met een groenige coating. Deze plaat filtert net als
de IQ relaxplaat een deel van de kortvormige warmtestraling uit de zon.
Daarnaast geeft deze plaat jouw veranda een luxe uitstraling.
Kan die uitstraling je niet luxe genoeg zijn, kies dan voor platen van gelaagd
glas. Door het glas (8 mm 44.2 helder) wordt jouw veranda nog exclusiever.
Ook in melkglas en hittewerende uitvoering leverbaar. Dankzij onze
uitgebreide collectie zonwering wordt jouw buitenleven onder jouw
veranda met glasdak in de zomermaanden, nog aangenamer.

Licht, warmte
en luxe

Schuifwanden
van glas

Wil je niet alleen in de zomer, maar ook in de winter genieten van jouw
buitenleven? Ook dat is mogelijk. Onze veranda’s kunnen uitgebreid
worden met glazen schuifwanden.
Met deze schuifwanden van veiligheidsglas creëer je een aangenaam
buitenleven. Onafhankelijk van het weer en de seizoenen. Je verlengt jouw
huis en maakt optimaal gebruik van je tuin.
De glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en
stijlen. Of je nu kiest voor een moderne of klassieke uitstraling, je kiest
voor comfort. Onze uitgebreide collectie zonwering helpt je bij de
regulering van licht, zon en warmte.

Buitenleven ongeacht
de seizoenen

Wanden & kozijnen
voor je veranda

Creëer een veranda die helemaal voldoet aan jouw wensen door uitbreiding met aluminium wanden en kozijnen.
Waar kies jij voor?
• spiekozijnen
• zijwanden
• zijwanden met borstwering
• schuifpuien aan de voorzijde van uw veranda
• stolpdeuren

Buitenkamer
of wintertuin

• panoramawanden
• screen met of zonder venster
Maak uw eigen buitenkamer/wintertuin?
Volop mogelijkheden om jouw buitenverblijf nog functioneler en aangenamer te maken. Onze kozijnen zijn voorzien van veiligheidsglas en

Verander jouw veranda in een wintertuin. Dat klinkt bijna te mooi om waar

kunnen geleverd worden in iedere gewenste vormgeving. Natuurlijk is het

te zijn, maar met de producten van Sunmaster krijg je het voor elkaar.

mogelijk de kleur af te stemmen op de kleur van jouw veranda.
Breid jouw veranda uit met zijwanden en een voorpui. Je kunt kiezen uit
een schuifpui of een pui voorzien van openslaande stolpdeuren. Jouw
wintertuin wordt uitgevoerd met kozijnen van hoogwaardig aluminium in
dezelfde RAL-kleuren als jouw veranda.
Een wintertuin is een mooie manier om jouw woning uit te breiden en je
woongenot te vergroten tegen een aantrekkelijke prijs.
Voor een nog comfortabeler buitenkamer plaats je zonder al te veel
moeite een infraroodheater.

Van veranda tot buitenkamer of wintertuin

Verandazonwering
reguleer het zelf

Loopt de temperatuur onder jouw terrasoverkapping teveel op? Onze
speciaal daarvoor ontwikkelde verandazonwering biedt uitkomst. Met een
bovendak- en onderdakzonwering kun je licht en warmte zelf reguleren.
Deze zonwering creëert een prettige schaduw, jouw veranda wordt weer
een behaaglijk, comfortabel en koel buitenverblijf. Zoals je van ons kunt
verwachten is onze verandazonwering verkrijgbaar in verschillende kleuren
en doekdessins. Wij maken jouw verandazonwering voor je op maat.

Buiten genieten van
de schaduw

Screens

voor je terras
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 aangenamer maken.
De voorzijde 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 windwerend.
Je kunt spelen met het screen tot je het optimale comfort bereikt hebt.
Hoe verder je het screen laat zakken, hoe meer beschutting en privacy
je creëert. Onze screens zijn in verschillende kleuren en afmetingen te
verkrijgen. Daarnaast zijn de screens optioneel uit te voeren met een
transparant venster voor een optimaal zicht naar de tuin.

Tuinafscheiding
schuttingen en wanden

Wil je een moderne en duurzame tuinafscheiding? De Sunmaster
verandawanden en schuttingen zijn wellicht een mooie oplossing voor
jouw tuin.
Deze afscheiding heeft een lange levensduur en een strak en modern
uiterlijk. De wanden zijn zeer sterk en solide, maar toch licht in gewicht.
Je kunt de schuttingen geheel naar eigen wens samenstellen. Wat spreekt
jou het meeste aan? Een combinatie met glas, hout of polycarbonaat?

Elegance pergola
windvaste zonwering

Eindeloos genieten zonder dat je last hebt van de zon, de regen en de
wind? Onze pergolazonwering maakt dat mogelijk. In tegenstelling tot een
traditioneel zonnescherm is de pergolazonwering uitermate windvast.
Daar komt bij dat deze zonwering heel geschikt is voor overspanning van
grote oppervlaktes.
We kunnen deze pergolazonwering tot een breedte van 6,5 meter uit één
stuk leveren. Gekoppeld halen we zelfs een breedte van 10 meter met een
uitval van 6,5 meter. Deze zonwering is leverbaar in verschillende kleuren
en doekdessins en wordt op maat gemaakt.

Creëer schaduw op
grote oppervlaktes
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