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SunCube
 functioneel en karakteristiek

luxe
en

gemak 



SunCube
 in het kort

Kwaliteit 
Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium,

volledig gesloten systeem

Design 
Karakteristiek ontwerp voorzien van luxe 

afwerking met aluminium afdekkappen

Zekerheid
De windvaste aluminium armen zijn van zeer 

hoge kwaliteit en bieden alle zekerheid

Het beste
Sunmaster stikt al haar doeken met het

ultra bestendige Tenara garen

Comfort
Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy

Van wandschakelaar tot Smartphone bediening

Standaard kleuren
Keuze uit 2 favoriete kleuren

Ral 9001 Crème wit, en Blank geanodiseerd 

Vele kleuren
Optioneel kan er gekozen worden

uit alle Ral kleuren

Doekkeuzes
Zeer rijke keuze uit vele A-merken 

en haar doekdessins

Ral 9001
crème wit

Blank
geanodiseerd

Een sieraad voor je huis, dat de zon weert en sfeer brengt in je woonkamer. 
Dat zijn de uitvalschermen van Sunmaster. Zonwering voor ramen waar 
geen doorloop langs het raam nodig is. Wanneer de zon flink schijnt, zorgt 
het SunCube uitvalscherm ervoor dat de temperatuur binnen aangenaam 
blijft. Kies je voor uitvalarmen die iets doorval hebben, dan wordt ook een 
laagstaande zon geweerd. Kortom; uitvalschermen zijn een ware verrijking 
voor uw woning en uw comfort. Dankzij onze windvaste armen zijn ze ook 
betrouwbaar als het weer plotseling omslaat. 

• SunCube
• SunCube XL

Onze SunCube is de meest toegepaste versie 
van onze uitvalschermen. De SunCube is verkrijg- 
baar tot 450 cm breedte. Om het geheel af te 
stemmen op eigen wensen en woning, bieden wij 
keuze uit 2 favoriete standaardkleuren: RAL 9001 
crème wit en blank geanodiseerd of optioneel  
alle RAL-kleuren en een 4-tal structuurlakken. 
En oneindig veel keuze in doekdessins uit diverse 
A-merk collecties.

Extra comfort en gemak? 
Kies voor elektrische bediening met een draai- 
schakelaar of nog luxer, een afstandsbediende 
motor met een keur aan besturingsmogelijk- 
heden. Wil je jouw zonwering kunnen bedienen 
als je niet thuis bent? Met de Somfy Connexoon 
of Tahoma is bediening via jouw smartphone of 
tablet mogelijk. 

Wil je een extra breed scherm?
Kies dan voor de SunCube XL. Deze is verkrijg-
baar tot een breedte van 600 cm. Speciaal voor 
de projectenmarkt hebben we het uitvalscherm 
SunProject. Dit uitvalscherm onderscheidt zich 
doordat kleine afmetingen mogelijk zijn.

SunCube
 functioneel en karakteristiek

Betrouwbaar
door 45 jaar

kennis en ervaring



Sunmaster
 Meesters in Zonwering & Rolluiken
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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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