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Screens
 zonwerend met vrij zicht

mooi
doorzicht



Sunmaster is de uitvinder van screens, één van de meest efficiënte 
oplossingen om de zon te weren. Een screen is een veelzijdig product; 
het houdt zon en warmte tegen zonder het uitzicht te belemmeren. 
Screens filteren eveneens UV-straling en beschermen daarmee elke 
ruimte in huis tegen warmte en verkleuringen van UV straling. Het biedt 
privacy, is goed bestand tegen wind en is eenvoudig te monteren. Je kunt 
kiezen uit acht varianten:

Een screen is een verticale zonwering 
met een glasvezeldoek, dat van boven 
naar beneden loopt in geleiders. Het doek 
is kleurvast, rot- en schimmelvrij en is 
verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren. We maken 
jouw screen op maat, passend bij jou en bij de 
uitstraling van jouw huis.

ZIP-screen
Wil je een extra windvaste screen? Ga dan voor 
onze ZIP-screen. Het doek van dit screen is 
voorzien van halve ritsen, die in een kunst-
stof profiel lopen en zo het doek op zijn plaats 
houden. Bij het ZIP-screen is het doek compleet 
opgesloten in de zijgeleiders.

Verschillende opties 
Kies je voor ons gepatenteerde Sunfix®- 
systeem? Dan vergrendelen we het screen 
aan de onderzijde met een ingenieus veer-
systeem. Zo weet je zeker dat je screen extra 
windvast is, een strak doekoppervlak en een 
langere levensduur heeft. Bij de aanschaf van 
een screen valt er veel te kiezen. Onze klein-
ste screen, de Square 70 is toepasbaar tot een 
maximale breedte van 240 cm. Onze grootste 
screen de Square ZIP Max heeft een maximale 
breedte van 500 cm. We hebben verschillende 
kastdesigns en afmetingen, screenkappen en  
geleiders. En wil je graag een print op jouw  
screendoek? Ook dat is mogelijk bij Sunmaster. 

Screens
 zonwerend met vrij zicht

• Square 70 • Square 85 • Square 100 
• Square 100 ZIP • Square ZIP Max • Carre 100
• Curve 100 • Curve 100 ZIP

Screens
 in het kort

Kwaliteit 
Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium,

volledig gesloten systeem

Design 
Sluit uitstekend aan op de eigentijdse woning-

uitstraling door onze verschillende kastdesigns

Zekerheid
Dankzij de speciale ritsconstructie is de 

Zipscreen zeer windvast en biedt alle zekerheid

Comfort
Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy

Van wandschakelaar tot Smartphone bediening

Doekkeuzes
Zeer ruime keuze uit 

diverse A-merken

Kleuren
Standaard kleuren Ral 9001 crème wit, Ral 9010 wit, 

Ral 7016 antraciet en blank geanodiseerd of 

optioneel uit alle Ral kleuren en 4 structuurlakken

Productdetails

Betrouwbaar
door 45 jaar

kennis en ervaring

Cassette vorm: Carre

Tussen het doek en zijgeleiders kan zich een kier vormen, zie hieronder onze varianten:

Cassette vorm: CurveCassette vorm: Square

Doek is niet opgesloten in 
zijgeleiding en heeft een 
extra brede geleider daar-
door een minimale kier tus- 
sen doek en zijgeleiding

Speciaal geconfectioneerd 
screendoek met links en rechts
ritsen aan het doek gelast

Zipscreen uitgevoerd met screendoek 
en het unieke Cristal+ raam

Doek is niet opgesloten in 
zijgeleiding en heeft een 
kier tussen doek en zij- 
geleiding van ca. 15 mm

Zipscreen doek is opge-
sloten middels speciale 
ritsen in zijgeleiding daar-
door windvast
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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, knikarmen, 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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