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SunEye

oneindige mogelijkheden

SunEye

in het kort

Wil jij de topper van Sunmaster? Een knikarmscherm dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt? Dan

Kwaliteit

kies je voor het design, de kwaliteit van de toegepaste materialen en de doordachte techniek van de SunEye.
Het bestverkochte knikarmscherm van Sunmaster. In stijl genieten van het buitenleven met een maatwerk-

SunEye Standaard 8 doekdessins

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium,

scherm, dat je naar wens kunt samenstellen. Je kunt kiezen uit drie varianten:

volledig gesloten systeem

• SunEye Standaard
• SunEye
• SunEye XL

Design

U171 Carbone

8935 Hardelot Beige

D113 Napels Grey

8612 Hardelot Yellow

D108 Manasque Dark Grey

8211 Sienne Red

8931 Sienne Dark Grey

8555 Foret Naturel

Fraai gevormde cassette en voorlijst voorzien
van luxe afwerking met aluminium afdekkappen

Dit scherm wordt, net als onze andere zonwering,

Kies je voor het SunEye knikarmscherm, dan kies

Zekerheid

met uiterste zorg gemaakt met duurzame

je voor op-en-top maatwerk. Dit scherm is al in

De hypermoderne atlas knikarmen zijn van

materialen. Het doek van het SunEye knikarm-

vier standaard RAL-kleuren te verkrijgen. Tegen

zeer hoge kwaliteit en bieden alle zekerheid

scherm wordt opgeborgen in een trendy, nage-

een meerprijs is het zelfs mogelijk afwijkende

noeg waterdichte cassette.

RAL-kleuren en structuurlakken te kiezen.

Het beste
Sunmaster stikt al haar doeken met het

SunEye variaties

Zonwering styler

Onze SunEye Standaard is verkrijgbaar in twee

Eindeloze kleuren met de zonwering styler. Waar

kleuren, Ral 9001 en blank geanodiseerd acht

standaard design stopt, gaat de SunEye nog een

Comfort

standaard doekdessins en in tien standaardmaten.

stapje verder. Zo stel je jouw perfecte scherm

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy

zelf samen met de Online Sunmaster zonwering

Van wandschakelaar tot Smartphone bediening

Maattabel

Uitval

Schermbreedte

styler. Wat dacht je van een andere lakkleur voor

SunEye

250

350 - 400 - 450 - 500 - 550

de zichtbare onderdelen. Of ga nog een stap

standaard

300

350 - 400 - 450 - 500 - 550

verder en kies voor exclusieve zilveren zijkappen;
chroom gemoffeld en voorzien van een trans-

ultra bestendige Tenara garen

Ral 7016
Antraciet

Ral 9001
crème wit

Ral 9010
wit

Blank
geanodiseerd

Kleuren
Standaard kleuren Ral 9001 crème wit, Ral 9010 wit,
Ral 7016 antraciet en blank geanodiseerd of optioneel

parante laklaag voor een mooi blijvend resultaat.

keuze uit alle Ral kleuren en 4 structuurlakken.

Voor nog meer luxe kies je de SunEye XL,

Doekkeuzes

ons meest luxueus uitgevoerde knikarmscherm.

Bij maatwerk kan er gekozen worden uit vele

De SunEye XL is leverbaar tot maximaal 745 cm

dessins, bij standaard uit 8 populaire dessins

breedte gecombineerd met een maximale uitval
van 350 cm.

Productdetails

SunEye is geschikt voor plafondmontage
2 schermen naast elkaar, uitgevoerd met
1 brede steun van 20 cm

SunEye XL is maximaal
745 x 350 cm

Collectie overige knikarmzonneschermen

Oneindige kleuren
Eindeloze kleurmogelijkheden in

Onze zonwering styler is alleen toepasbaar op het

lak en doekdessins met onze

type SunEye (niet op de SunEye standaard en XL).

online zonwering styler

SunBasic is maximaal
500 x 300 cm

SunCar is maximaal
600 x 300 cm

SunGrade is maximaal
650 x 350 cm en
gekoppeld 1200 x 350 cm

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.
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