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Deze folder heeft u gehaald bij de volgende dealer, die u graag verder informeert:

Sfeer maak je met Sunmaster ®

S U N M A ST E R ®
I www.sunmaster.nl

E info@sunmaster.nl

F 033 246 35 63

T 033 246 31 31

3860 BB Nijkerk

Postbus 1091

®

Sunmaster Nederland BV

SUNMASTER

K N I K A R M ZO N W E R I N G

Zoiets moois zet je g raag in het licht
Niets anders aan
je hoofd dan zorgeloos
en vooral zelf de tuin
vorm en kleur
geven. Spelen met de
mogelijkheden, genieten
van de afwisseling die ook
zon, schaduw en
Sunmaster ® u bieden.

Voordelen te over

uitermate bestand is tegen vocht,

oplossing aanwezig is. De aluminium

Van het compacte, tijdloze design en het

schimmels, bacteriën en chemische

kap voor het opgerolde doek is naast

fraaie stoffendessin van een Sunmaster®

stoffen. Het scoort ook ver bovenge-

de standaard kleuren Creme (Ral 9001)

knikarmzonwering type “Suneye XL” sta je

middeld op bijvoorbeeld treksterkte,

en aluminium blank geanodiseerd

wel eens te kijken. Maar het mooie is

kleurechtheid en brandveiligheid.

(VB6-VOM1-A15) tegen meerprijs lever-

vooral dat u er geen omkijken naar heeft.

baar in meerdere kleuren. Ook hiervan

Want het mag simpel gezegd een luifel

Materiaal en ontwerp van pure klasse

zijn die beschaduwt en de temperatuur

De behuizing van een Sunmaster®

aangenaam houdt, u vindter alle plus-

knikarmzonwering type “Suneye XL” is

In één handomdraai

punten van een knikarmzonwering in

naast esthetisch zeer verantwoord

Een Sunmaster® knikarmzonwering

terug: van snelle bediening tot een-

ronduit degelijk. Garant hiervoor staan

laat zich zo soepel bedienen, dat u het

voudig onderhoud. Het resultaat is een

de hoogwaardige en streng geteste

eigenlijk nog een keer zou willen doen.

zonwering die niet zomaar een beetje

materialen - van aluminium tot roest-

De “Suneye XL” is standaard uitgevoerd

de zon weert, maar bijdraagt aan

vast staal - in combinatie met een zeer

met een elektrische bediening met

zorgeloos genieten.

doordacht design waarbij zelfs gedacht

draaischakelaar. Uiteraard is deze

kan uw dealer u het nodige laten zien.

Uitgebreide keuze uit diverse
doekdessins

Trots boekje open over ons doek

is aan de regen. De zware aluminium

bediening geheel naar wens uit te

Nog eens de voordelen

Dankzij de 100% poly-acryl garens en

uitvalarmen zijn er in diverse maatvoe-

breiden met een scala aan mogelijkhe-

• Tijdloos en compact design

de rafelvrije afwerking met het speciale

ringen, voor grotere of kleinere opper-

den, o.a. afstandbediening of volledig

• Complete lijn zonwering-

Tenara® naaigaren heeft u een doek

vlakten. Dankzij deze armconstructie

automatisch met zon- en windautomaat.

dat vele lang stijlvol doet wat het doen

wordt dit type scherm dan ook veel

Informeer hiervoor bij uw dealer. Stuk

• Fraai stoffendessin

moet. Daarbij kunt u uiteraard kiezen

toegepast op gevels met openslaande

voor stuk bewezen duurzaam. Een

• Snel te bedienen

uit een breed assortiment kleuren en

deuren en terrassen. Naast deze knik-

Sunmaster® is niet zomaar ergens te

• Simpel te onderhouden

dessins, van gedekt tot blikvanger.

armzonwering type “Suneye XL” bestaat

koop. Sunmaster® knikarmzonweringen

• Karakteristieke luifelvorm

Uw dealer laat u graag de vele moge-

er een complete lijn “Suneye” zon-

vindt u bij zorgvuldig geselecteerde en

• Breedtes tot 750 cm mogelijk

lijkheden zien. U kunt vertrouwen op

weringproducten. Zodat er voor elk

geïnstrueerde dealers. Vaklui die ook

• Uitval tot maar liefst 350 cm

een kwaliteitsdoek dat niet alleen

zonweringsprobleem een “Suneye”

alleen tevreden zijn als u dat bent.

• Geconfectioneerd met

producten

Tenara® garen

