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Rolluiken
 veelzijdige bescherming

veilig
en

geborgen



Rolluiken
 in het kort

Collectie Rolluiken cassettevormen

Kwaliteit 
Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, 

volledig gesloten systeem

Design 
Strak ontwerp met

luxe afwerking

Zekerheid
Rolluiken bieden u veiligheid

en geborgenheid

Geruisloos
Soepele werking met geïntegreerde borstel

met stabilisator en zijgeleider

Comfort
Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy

Van wandschakelaar tot Smartphone bediening

Rollbasic kleuren
Keuze uit de 3 meest 

populaire kleuren

Vele kleuren
Keuze uit vele kleuren

en combinaties

Combineren
Maak de mooiste kleur combinatie

of stem bewust af op uw woning

Wit Antraciet Crème

Creëer met één druk op de knop veiligheid en geborgenheid. Tevens 
biedt het zonwering, warmte-isolatie, verduistering, inbraakbeveiliging, 
insectenwering en geluidsisolatie. De enige zonwering die dat voor elkaar 
krijgt, is een rolluik van Sunmaster. Een kwalitatief rolluik dat wordt 
gemaakt van hoogwaardige materialen en er ook nog mooi uitziet. Je kunt 
kiezen uit vijf varianten:

Welk rolluik je ook kiest, ze zijn altijd multi- 
functioneel. En je bepaalt zelf de uitstraling van 
jouw rolluik. Kies je een vierkante omkasting met 
afgeschuinde kant of wordt het een ronde bak? 
En welke kleur past het beste bij jouw woning of 
kantoor? 

RollBasic
De RollBasic is onze voordelige instapper. Een 
kwalitatief rolluik tegen een aantrekkelijke prijs.  

Dankzij onze focus op de drie meest verkochte  
kleuren kunnen we de prijs van dit rolluik laag 
houden. De RollBasic is robuust, onderhoudsvrij, 
duurzaam en ziet er decoratief en elegant uit.

Heroal en Alukon 
Moet jouw rolluik bestand zijn tegen hoge wind-
belasting, ga dan voor de RS38 Heroal. Heb je 
liever dat jouw rolluik weinig ruimte inneemt? De 
lamellen van de RS42 Heroal kunnen strak worden 
opgerold. De M317 Alukon en de M442 Alukon 
kenmerken zich door hun zeer lange levens- 
duur. Deze rolluiken zijn gemaakt van hoog- 
waardig aluminium en zijn door en door cor- 
rosiebestendig. Ze zijn verkrijgbaar in verschei- 
dene RAL-kleuren en lamelkleuren.

Bediening
De bediening van rolluiken varieert van hand-
matig tot volledig elektrisch. Kies je voor elek-
trisch, dan plaatsen we een Somfy-motor in jouw 
rolluik. Wil je jouw rolluiken kunnen bedienen als 
je niet thuis bent? Met de Somfy Connexoon of 
Tahoma smartbox is bediening via jouw smart-
phone of tablet mogelijk. 

Rolluiken
 veelzijdige bescherming

Betrouwbaar
door 45 jaar

kennis en ervaring

• RollBasic • M317 Alukon • M422 Alukon  
• RS42 Heroal • RS38 heroal
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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, buiten- 
jaloezieën, 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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