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SUNWAY® ECLIPS

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 ® Eclips laat u 
spelen met licht. 

Sunway ® Eclips bieden een optimale 
combinatie van stijl en functionaliteit. 
Het product bestaat uit twee lagen stof met 
horizontale transparante en niet-transparante 
banen die voor elkaar langs bewegen. 

Door het bewegen van de stoflagen kunt 
u zelf de mate van lichtinval bepalen. 
Bij open toestand heeft u vrij zicht naar buiten, 
in halfopen toestand kun u de lichtinval filteren 
en in gesloten toestand geniet u van maximale 
privacy. 

U kunt kiezen voor smalle of brede banen, 
structuur of effen stof in een mooi palet van 
natureltinten. 

DESIGN TECHNIEK

De Sunway ® Eclips wordt standaard geleverd 
met metalen designsteunen met grijze, witte of 
zwarte accenten en een design onderlat.

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

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. 

De Sunway ® Eclips collectie biedt een aantal 
elektrische bedieningen waarbij de gordijnen 
met één druk op de knop bediend kunnen wor-
den. Kinderen komen dan niet in aanraking met 
bedieningskettingen.

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







BRON VAN INSPIRATIE

De Sunway ® Eclips collectie 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. 

SUNWAY® EXCLUSIEVE RAAMBEKLEDING

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

Eclips, rolgordijnen, 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.





www.sunway.nl


