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SUNWAY® ROLGORDIJNEN

U wilt van uw huis uw thuis maken, 
door een persoonlijke sfeer te creëren. 

Lichtinval bepaalt voor een groot deel de sfeer 
in een interieur. Sunway ® rolgordijnen laten u 
spelen met licht. 

HOOGWAARDIGE STOFFEN EN MATERIALEN

Sunway ® biedt u een grote keuze in stoffen 
in een prachtig sfeervol kleurenpalet, 
unieke en smaakvolle dessins, bijzondere 
structuren, van transparante voiles tot 
verduisterende kwaliteiten. 

De hoogwaardige materialen hebben ieder 
hun eigen functionele en decoratieve 
eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

•	 Transparante	stoffen	filteren	het	licht	mooi	
 en zijn geschikt voor toepassing in een 
 woonkamer.

•	 Verduisteringsstoffen	weren	licht	en	warmte.		
 Deze stoffen zijn zeer geschikt voor 
 (kinder) slaapkamers. 
 Ze zorgen voor optimale privacy.

•	 Technische	stoffen,	zoals	screenstoffen,	
 zijn geschikt voor beeldschermgebruik en 
 zijn dus perfect voor in uw werkhoek of 
 thuiskantoor.

•	 Sommige	stoffen	zijn	voorzien	van	een
	 bijzondere	coating.	Zo	zorgt	een	Topar	® 
 coating	voor	een	hoge	reflectie	van	
 zonnewarmte. Stoffen die voorzien zijn van 
 Dustblock™ zijn antistatisch, weren vuil 
 en vocht en zijn makkelijk te reinigen. 
 Dustblock™ stoffen zijn geschikt voor o.a.  
 keukens en badkamers.

BIJZONDERE TOEPASSINGEN

Rolgordijnen zijn mooi voor rechte ramen, 
maar in de Sunway ® collectie zitten ook 
modellen voor bijzondere toepassingen. 

Denk bijvoorbeeld aan speciale modellen 
voor dakramen of draai-kiepramen.





KINDVEILIGHEID

Opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de 
wereld om hen heen. Dat betekent dat gewone 
zaken zoals uw raambekleding opeens een 
potentieel gevaar kunnen vormen. 

Bij Sunway ® beschouwen we kindveiligheid 
als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken 
van onze raambekleding voor huishoudens 
met jonge kinderen vormt daarom een integraal 
onderdeel	van	onze	ontwerpfilosofie.	

Deze rolgordijncollectie biedt een aantal 
kindvriendelijke bedieningen, zoals elektrische 
bediening of de speciale LiteRise ® en 
SmartCord ® uitvoering, waarbij kinderen niet in 
aanraking komen met bedieningskettingen. 

Sunway ® raambekleding voldoet altijd aan de 
minimum vereisten zoals voorgeschreven door 
de Europese norm EN 13120. 

DESIGN TECHNIEK

De techniek van het Sunway ® rolgordijn is 
slank en compact. Het rolgordijn wordt 
standaard geleverd met metalen 
designsteunen, uitgevoerd in pearlchrome 
met witte, grijze of zwarte accenten. 

De comfortabele bediening wordt 
gecompleteerd met een metalen ketting. 
De hoogwaardige materialen zorgen voor 
een chique uitstraling. 







BRON VAN INSPIRATIE

De Sunway ® rolgordijncollectie biedt u een bron van inspiratie. 
Voor	meer	ideeën	en	inspiratie	verwijzen	wij	u	naar	www.sunway.nl.	

Loop ook eens binnen bij een Sunway ® dealer bij u in de buurt. 
Hij kan u uitstekend adviseren over de mogelijkheden. 
Dealeradressen vindt u op onze website. 

EXCLUSIEVE RAAMBEKLEDING

Bekijk ook de overige collecties bij de Sunway ® dealer. 
Het complete programma bestaat uit: 

Rolgordijnen, eclips, vouwgordijnen, horizontale en verticale jaloezieën, 
paneelgordijnen, houten jaloezieën, plissé, Duette ® en Parametre ® shades. 

Welk product u ook kiest, de producten hebben ieder hun eigen 
karakteristieke uitstraling en zijn kwalitatief van een hoog niveau. 

Alle Sunway ® producten worden op maat gemaakt. 
Op alle producten krijgt u twee jaar volledige garantie 
op materiaal- en assemblagefouten. 
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