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Screen
Deze standaard screen onderscheidt zich door een kast met zijgeleiders,  
doek gemaakt van glasvezel en PVC, die duurzaam en bestand is tegen  
weersomstandigheden zoals windstoten, hagel of regen. 
Door de eigenschappen van de doeken kan de warmte worden buiten  
gelaten zonder dat het helemaal donker wordt.           

Screen Koord Lock
De koordlock is specifiek ontwikkeld voor schuine ramen. 
Hij kan gebruikt worden voor kleine afmetingen en is stabiel in de wind.         
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RS Classic
De RS Classic onderscheidt zich door de smalle geleiders, zodat het perfect  
werkt in kleine raamopeningen. Het systeem is ontworpen voor grote  
architecturale projecten - geweldige prijs-kwaliteitverhouding.       

RS Universal
Zoals de naam al doet vermoeden, is RS Universal  een uniek model met een zeer  
breed scala aan  toepassingen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om het  
met folie te maken, wat de aantrekkelijkheid verder verhoogt. 
De dubbele UTG-geleiders en een brede selectie kastvormen en -maten maken  
het een van de meest gekozen zip screen modellen.
Het maakt het gebruik van transparante PVC-folie met een maximale afmeting  
van 500 x 300 cm mogelijk.
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RS Smart
Smart 130 ontworpen voor grote afmetingen van 600 cm x 500 cm,  
wat betekent dat niets voor ons onmogelijk is. Zelfs met maximale  
afmetingen blijft de kast perfect recht en hangt het doek prachtig strak   

RS Smart 110S inbouw
Moderne en snelle montage bespaart professionals waardevolle tijd, en dankzij  
extra clips past het in elke nis die is voorbereid op inbouw montage.
Het hele systeem is eenvoudig te onderhouden, het vervangen van elementen  
en stoffen is heel eenvoudig, wat een belangrijk voordeel is bij het kiezen van  
dit type product.
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Dimo
Dimo wordt gekenmerkt door zijn ovale cassette. Eén set armen  
is voldoende om een   gebied van 600 x 300 cm te bedekken. 
De cassette biedt bescherming voor het doek en armen tegen  
wind, sneeuw, regen en stof.

Max afmetingen:   600 x 300 cm
 Bediening:  elektrisch

Formosa 
Dit zonnescherm kan op de muur of op het plafond worden 
gemonteerd. Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, 
raamuitsparingen, ramen en veranda’s. Formosa wordt 
gekenmerkt door een elegant uiterlijk en modern design.

Max afmetingen:  500 x 300 cm
 Bediening:  elektrisch

600 cm
300 cm

Dimo
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Formosa
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Capri
De Capri heeft een solide kast en maximale afmetingen  
van 550 x 300 cm, de capri is  ideaal voor zelfmontage. 
Het biedt niet alleen bescherming tegen de zon, maar  
ook thermische bescherming. 

Max afmetingen:    500 x 300 cm
 Bediening:  slinger of elektrisch

Capri



Marsala
De Marsala wordt gekenmerkt door een elegant uiterlijk en modern design.  
Eén set armen is voldoende om een   gebied van 600 x 400 cm te bedekken. 
Er is een mogelijkheid voor montage aan de muur of het plafond. 
De Marsala kan ook worden uitgerust met geïntegreerde LED-verlichting  
in de armen en voorlijst.

Max afmetingen:  600 x 400 cm
 Bediening:  elektrisch
LED verlichting Kit kast en armen - optioneel

Retta
Retta heeft een rechthoekige cassette. Eén set armen is voldoende om  
een   gebied van 600 x 350 cm te bedekken. De Retta heeft de mogelijkheid  
om LED verlichting in de cassette en in de armen te plaatsen. 

Max afmetingen:  600 x 350 cm
 Bediening:  elektrisch
LED verlichting Kit kast en armen - optioneel

Marsala

Retta



Sorrento
Een perfecte aanvulling op de pergola is de Sorrento zonwering, 
die perfect past bij de trend van dakbedekking pergola’s  
en terrassen. De Sorrento wordt gekenmerkt door solide  
afwerking van de beste aluminiumlegeringen, een harmonieuze  
en ergonomische vorm en gemakken in het dagelijks gebruik.

Sorrento Grande kan op twee manieren worden gemonteerd,  
op het dak en onder het dak.

Matera
Een van de nieuwe producten van Sunshade Experts voor het  
aankomende seizoen is de Matera op poten - een moderne  
terrasoverkapping, een product dat een zonnescherm combineert  
met een pergola.
Betrouwbaar ontwerp, verschillende bevestigingsmogelijkheden,  
verstelbare poten en altijd strak doek door de ritssluiting. 
Dit maakt de Matera de rijzende ster van het nieuwe seizoen.
Een bijkomend voordeel van het product zijn de vele beschikbare  
kleuropties en de mogelijkheid om LED-verlichting te gebruiken. 
Matera heeft ook de mogelijkheid om de helling aan te passen  
van 5 tot 30 graden, de maximale afmetingen zijn 600 x 500 cm.
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Nieuw!



Sorrento
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Matera



Naast een goede inbraakvertragende werking,  
zorgen  ze voor een warme en gezellige sfeer,  
beinvloed het licht dat naar binnen kan vallen. 
Een rolluik zorgt voor een perfecte bescherming 
tegen wind, regen, stormschade en andere 
weersinvloeden.
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RS-37 RS-41 RS-42 RS-38 RS-54 RS-37 RC2RS-37 SLRS-32

HTF LHTF

HTF 40 M-HTF

LHF

LHTF 40

HF F-HTF 12 F-HTF 20

B-LHTF 120

AR-39 AR-41 AR-45AR-41T AR-41T AR-40 ARH-40 AR-52

GR 53x22E GR 53x34E GR 53x42E 

GR 45x22E GR 45x60E 

GR 53x60E 

GR 79x22E 

Rolluiken Heroal

Rolluiken Alutech

Kast Profielen

Schuine
(137-230)

Halfronde
(150-205)

Ronde
(137-205)

Geleiders

Kast Profielen

Schune
(137-250)

Halfronde
(137-205)

Ronde
(137-205)

Geleiders

Rolluiken
Rolluiken bieden perfecte bescherming tegen de zon, thermische isolatie  
en geluidsisolatie. Daarnaast met de neergelaten rolluiken verbetert 
u ook de privacy en veiligheid. Rolluiken zijn een van de meest effectieve  
methoden om gebouwen tegen inbraak beschermen.

Les fournisseurs principales

Les fournisseurs principales
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Rolpoorten
Rolpoorten zijn bedoeld voor gebruik in commerciële voorzieningen,  
productie- en opslagruimten, evenals in garages. Rolpoortprofielen  
zijn gemaakt van dikker aluminium dan rolluikprofielen. Het pantser  
is gemaakt van aluminium profielen gevuld met polyurethaanschuim,  
welke een goede bescherming tegen warmteverlies biedt.

Rolhekken
Rolhekken zijn bedoeld voor gebruik in winkelcentra en moderne winkels. 
Dankzij de rolhekken zijn ook etalages ‚s nachts zichtbaar. Met gecertificeerde  
inbraakbeveiliging kunt u roosters effectief gebruiken om kantoren en banken,  
cafés en restaurants te beveiligen.
Rolhek roosters zijn gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen welke  
extra verstevigd zijn.

Caisson Profil
AR−55 AG–77 GRM 66x27E 

GRM 75x27E 

Console BRC

Coulisses

GR 90x34E 

schuin (180-360)

GR 90x34E 
CoulissesAEG-84

Caisson Profil
AR−55 AG–77 GRM 66x27E 

GRM 75x27E 

Console BRC

Coulisses

GR 90x34E 

schuin (180-360)

GR 90x34E 
CoulissesAEG-84

Varianten
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Schuine Profiel
AR−55 AG–77 GRM 66x27E 

GRM 75x27E 

Console

Geleiders

GR 90x34E 

kast (180-360)

GR 90x34E 
GeleidersProfiel

AEG-84

Schuine Profiel
AR−55 AG–77 GRM 66x27E 

GRM 75x27E 

Console

Geleiders

GR 90x34E 

kast (180-360)

GR 90x34E 
GeleidersProfiel

AEG-84



Rolpoorten
Dankzij de beste materialen 

en technologische oplossingen  
zijn we in staat om een hoogwaardig 

product aan te bieden dat aan 
alle veiligheidseisen voldoet. Nauwe 

samenwerking met toonaangevende 
systeemleveranciers is een  

garantie voor snelle levering
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Een bioklimatische lamellendak - een perfecte  
oplossing voor extra ruimte in de privacy  
van de tuin, evenals esthetische en luxe  
restaurantterrassen. De Lamellendak is een  
„must-have” geworden voor alle liefhebbers  
van buitenshuis tijs doorbrengen, terwijl  
ze tegelijkertijd thuis zijn.

Onze modellen worden gekenmerkt door  
uitstekende kwaliteit, solide afwerking,  
moderne verlichting en geïntegreerde  
verticale lamellen.
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Lamellendak V125
Bioklimatische Lamellendak V125 is een oplossing op maat  
voor bijna elk terras. Bijkomende voordelen zoals: waterafvoer,  
volledige automatisering, moderne verlichting met  
LED-strips en lamellen die openen in een hoek van 120 graden,  
zorgen ervoor dat deze pergola de kwaliteit van het  
huisterras volledig verandert.

Maximale afmetingen van 350 x 486 cm
Maximale hoogte: 250 cm
LED verlichting - optioneel
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Draagbalk

Begin profiel Lamellen Eindprofiel

Draagbalk

lamellen loodrecht 
op de muur

2 murenVrijstaande lamellen parallel 
aan de muur

SteunpilaarLamellen

Vrijstaande lamellen parallel 
aan de muur

lamellen loodrecht 
op de muur

2 muren                            
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Lamellendak V188 LUX
Een uniek model van een bioklimatische pergola, gekenmerkt  
door de mogelijkheid van de geïntegreerde zip screens.
De staanders hebben geïntegreerde geleiders de buis en motor  
zitten ingebouwt in de body van het lamelendak waardoor deze  
niet zichtbaar zijn.

Maximale afmetingen van 700 x 700 cm
Maximale hoogte: 250 cm
LED verlichting - optioneel

Vrijstaande lamellen parallel 
aan de muur

lamellen loodrecht 
op de muur

2 muren                            

Vrijstaande
2 modulen

lamellen parallel 
aan de muur
2 modulen

lamellen loodrecht 
op de muur
2 modulen

2 muren             
2 modulen               
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Je nieuwe buitenruimte,
ideaal voor elk seizoen...
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Uw nieuwe buitenruimte, ideaal voor elk seizoen.
Verander uw terras in een buitengewone
ruimte voor onvergetelijke momenten.
Een familiebrunch, een dutje in de open lucht, 
een avondje uit met vrienden... 

Onze pergola’s passen bij al je verlangens 
en je nieuwe levenstijl
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Gesloten lamellen
Ze beschermen 

tegen zon en regen

45° open lamellen
Ze beschermen tegen 

direct zonlicht en regelen 
de temperatuur

Draaiende lamellen tot 120°
Ze zorgen voor optimale 
ventilatie en beschermen 

tegen de zon

90° open lamellen
Ze zorgen voor volledige 

toegang van licht  
en luchtstroom

Bio - klimatisch dak
WELZIJN EN GEMAKKELIJK ONTSPANNEN



Uitvalscherm
De Carre scherm is de ideale zonwering als er geen vrije doorloop  
nodig is zoals bijvoorbeeld bij voortuinen balkons en hoger gelegen  
ramen. De uitvalschermen kunnen worden uitgevoerd met  
3 soorten armen windvaste, stormvaste en glijarmen.

Dit type zonwering blokkeert de laaghangende zon maar geeft  
nog de mogelijkheid om vrij naar beneden te kijken bij hoger  
gelegen ramen.       

Markiezen
Wij bieden twee soorten markiezen aan: aluminium en houten.  
Deze kunnen geproduceerd worden in het traditionele uitvoering  
of het pet model. Markiezen zijn een elegante variant van de  
klassieke raamzonwering die ook een zonnescherm aan de zijkant  
van het raam biedt. Dit type zonwering past perfect bij gebouwen  
met klassieke architectuur.        

Carre 95 schuin Carre 95 recht Carre 110 schuin
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Uitvalscherm Markiezen
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Houten jaloezieën
en plissé 

Houten jaloezieën worden gemaakt met de gedachte om hele ramen te decoreren. 
Ze zijn een ideale manier om het interieur compleet te veranderen.  
Brede ladderbanden geven de jaloezieën en de hele kamer zijn specifieke charme  
enzijn sfeer verhogend. De maximale breedte voor de lamellen is 360 cm

Plissé, die net voor het raam zijn gemonteerd kunnen worden gebruikt waar andere 
typen niet passen. Ze nemen weinig ruimte in beslag en dankzij een uniek montage-
systeem kan de stof op ieder gewenste hoogte worden gehangen, top down bottum  
up. Plissé zijn verkrijgbaar in een uitgebreide collectie van stoffen. 
De houten jaloezieën en plissé zijn verkrijgbaar met elektronische- en met 
handbediening.
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Houten jaloezieën

Plissés
Eenvoudige bevestiging zonder boren of plakken.   
Het kozijn wordt niet beschadigd.

Klembereik van 15 mm tot 24 mm.
 Klemmende deel bij aluminium kozijnen.
Afdekkapje koordhouder in 3 kleuren leverbaar: wit, grijs, zwart.      

CORDE CHAÎNE ÉLECTRIQUE
35 x 40 cm

360 x 300 cm
Dimensions minimales
Dimensions maximales

40 x 50 cm
360 x 300 cm

35 x 40 cm
360 x 300 cm
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KOORD MONOCOMANDO ELEKTRISCHE
35 x 40 cm

360 x 300 cm
Minimale afmetingen
Maximale afmetingen

40 x 50 cm
360 x 300 cm

35 x 40 cm
360 x 300 cm



Rolgordijnen
 KETTING ELEKTRISCHE
Minimale afmetingen 30 x 30 cm 60 x 30 cm
Maximale afmetingen 280 x 300 cm 280 x 300 cm      

DUO rolgordijnen
               
 KETTING ELEKTRISCHE
Minimale afmetingen 30 x 30 cm 60 x 30 cm
Maximale afmetingen 270 x 240 cm 270 x 240 cm      

MODÈLE 1
store enrouleur standard

MODÈLE 1.1 MODÈLE 1.2
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MODEL 1
standaard rolgordijn

MODEL 1.1 MODEL 1.2



Rolgordijnen

Stoffen rolgordijnen zijn ontworpen om het gehele  
raam te decoreren. Dankzij de universele steunen kunnen ze aan 

de muur of aan het plafond worden bevestigd, zowel in de dag 
als op de dag. Stoffen rolgordijnen worden gebruikt om de binnen  

ruimte te beschermen tegen overmatig zon of licht.   
Door de uitgebreide stoffen collectie geven de rolgordijnen  

een sfeervolle uitstraling Rolgordijnen zijn beschikbaar  
met handbediening en motorbediening
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