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Sunmaster
 Meesters in Zonwering & Rolluiken

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, buitenjaloezieën, rolluiken en buitenleven. Kwaliteits

producten 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 bijna 50 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 Sunmasterzonweringsspecialisten. Je vindt hen door heel Nederland. Zij verzorgen ook de 

vakkundige installatie en de eventuele reparatie. 

PAC Polderdijk Zonweringen 
Bedrijfsweg 13
4387 PD Vlissingen
0118  55 20 10
www.paczonweringen.nl



Isolatie,

veiligheid en

privacy

Rolluiken
           voor jouw huis of kantoor

Isolatie, veiligheid, privacy… rolluiken bieden het allemaal. 

Sunmaster levert rolluiken in uiteenlopende maten, kleuren 

en bedieningen. We maken deze in eigen huis, vakkundig en 

met de beste materialen. Klaar voor jarenlang probleemloos 

gebruik. Ook voor jouw huis is er een geschikt Sunmaster 

rolluik. En het mooie is: ze zien er ook nog eens elegant uit!

De voordelen van rolluiken
Rolluiken bestaan uit een aluminium kap, aluminium geleiders 

en aluminium volgeschuimde lamellen. Je bedient het rolluik 

elektrisch of handmatig met een band of een slingerstang. 

Met rolluiken creëer je een extra isolerende laag om je huis. 

Rolluiken weren zomerse hitte én winterse kou, wat energie

kosten scheelt. Rolluiken verduisteren, schrikken inbrekers af 

en beschermen jouw houten kozijnen. Ook houden ze geluid 

van buiten tegen. Dat zijn nogal wat voordelen! 

Op maat volgens jouw wensen
We maken de rolluiken op maat volgens jouw wensen en 

passend bij het huis. Onze producten variëren in hoogte van 

50 tot 280 cm. De breedtes lopen uiteen van 50 tot 440 cm. 

Volop keuze ook in de uitvoering. Veel mensen kiezen voor 

de standaard gerolvormde aluminium kappen. Tegen een 

geringe meerprijs leveren we kappen van het nog sterkere 

geëxtrudeerde aluminium, rond of vierkant. Je hebt de keuze 

uit diverse standaardkleuren voor lamellen en omkasting. 

Onze extrusiekasten zijn leverbaar in tal van RALkleuren.

Gegarandeerde kwaliteit
Elk rolluik maken we met zorg en de beste materialen. De 

aluminium profielen zijn roestvrij. De lamellen zijn dubbel

wandig en volgeschuimd met CFKvrij polyurethaan. Dit zorgt 

voor stevigheid (ook bij grote elementbreedtes) en isolatie. Al 

onze rolluiken hebben stevige ophangveren. Daardoor is het 

onmogelijk het rolluik van buitenaf op te duwen, wat inbraak 

helpt voorkomen. De lamellen zijn geborgd met arreteer

blokjes. Deze voorkomen het verschuiven en daardoor vast

lopen van de lamellen. 

Een rolluik monteren is vakwerk. Je kan dit daarom het best 

overlaten aan de Sunmasterspecialist waar jij het rolluik koopt. 

Je krijgt dan ook 5 jaar garantie op materiaal en fabrieksfouten.
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De RollBasic en de RollBasic XS zijn onze voordelige in

stappers. Deze kwalitatieve rolluiken zijn leverbaar in onze 

drie meestverkochte kleuren: wit, crèmewit en antraciet. 

Zo houden we de prijs laag. De lamellen zijn daarnaast ook  

leverbaar in quarts grijs en naturel.

Kwaliteit
De RollBasic en RollBasic XS rolluiken zijn gemaakt van 

gerolvormd aluminium. Ze zijn robuust, onderhoudsvrij en 

gaan heel lang mee. Ze bieden comfort en veiligheid en 

zijn energiebesparend. De geïntegreerde rubberafdichting 

met stabilisator in de zijgeleider zorgt voor een soepele en  

stillere werking. Alle gebruikte materialen zijn van de gere

nommeerde merken zoals Alukon en Heroal.

Maatvoeringen
De RollBasic is leverbaar in hoogtes van 50 tot 280 cm en 

in breedtes van 60 tot 440 cm. Moet je rolluik extra smal 

en extra hoog zijn? Kies dan voor de RollBasic XS. Dit type 

is leverbaar in een opvallend kleine kastafmeting vanaf 125 

mm. Ondanks de kastafmeting kan de RollBasic XS bijzon

dere hoogtes kwijt: van 50 cm tot 350 cm. De breedtemaat 

loopt uiteen van 60 tot 300 cm. Ideaal voor situaties waarin 

weinig ruimte is voor een rolluikkast. Of gewoon omdat een 

compactere kast fraaier is. Aan jou de keuze.

Maak de 

mooiste 

kleurcombinaties

RollBasic (XS)
       de voordelige kwaliteitsinstapper
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Standaard kast en lamelkleuren

Standaard lamelkleuren

Crèmewit Wit Antraciet

Quarts grijs Naturel

Crèmewit Wit Antraciet

RollBasic XS lamel (ware grootte)RollBasic lamel (ware grootte)
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Betrouwbaar 

door bijna 50 jaar 

kennis en ervaring
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Heroal rolluiken
                    duurzaam en milieuvriendelijk 

Stem je 

rolluiken af 

op jouw woning
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De Duitse fabrikant Heroal maakt aluminium en roestvrij

stalen rolluiken met een strak ontwerp, een luxe afwerking 

en een hoge kwaliteit. De rolluiken voldoen aan alle criteria op 

het gebied van duurzaamheid en energieefficiënt bouwen.  

Je hebt keuze uit heel veel kleuren. Maak zelf de mooiste 

kleurcombinaties en stem je rolluik af op jouw huis.

RS 37 en RS 38 Heroal
Moet jouw rolluik bestand zijn tegen een hoge windbelasting? 

Kies dan voor de RS 37 of RS 38 van Heroal. Deze aluminium 

rolluiken hebben een hoge stabiliteit en uitstekende wind

belastingswaarden. De lamel voldoet aan weerstandsklasse 

4 voor elementbreedten tot 260 cm. De tweelaagse lak 

oppervlaktecoating biedt een zeer lange levensduur en op

timale veiligheid en geborgenheid. De geïntegreerde rubber 

met stabilisator in de zijgeleider zorgt voor een soepele en 

stillere werking. Het rolluik RS 38 is verkrijgbaar in breedtes 

van 50 cm tot 360 cm en in hoogtes tot 280 cm. De lamel

soort RS 38 wordt vooral in de zuidelijke provincies ook wel 

mini E genoemd. Moet het rolluik extra smal en extra hoog 

zijn? Ga dan voor de RS 37 Heroal. Dit rolluik is leverbaar in 

een opvallend kleine kastafmeting vanaf 125 mm. Toch kan 

het rolluik bijzondere hoogtes kwijt, tot maximaal 350 cm. 

De maximale breedte is 300 cm. Ideaal voor situaties waarin 

weinig ruimte is voor een rolluikkast. Of gewoon omdat je een 

compactere kast mooier vindt.

RS 42 Heroal
De RS 42 van Heroal is ruimtebesparend. Dit komt omdat de 

lamellen strak worden opgerold. De lamelhoogte is 42 mm, 

de wanddikte is 9,3 mm. De lamel voldoet aan de hoge eisen 

van de windweerstandsklasse 3. Dit betekent dat je het rolluik 

tot windkracht 6 kunt gebruiken. Het aluminium rolluik RS 42 

is een volledig gesloten systeem. Het rolluik is verkrijgbaar in 

breedtes van 50 cm tot 350 cm en in hoogtes tot 300 cm. 

Dankzij de tweelaagse lakoppervlaktecoating is het rolluik ex

treem weersbestendig. De geïntegreerde rubber met stabilisa

tor in de zijgeleider zorgt voor een soepele en stillere werking. 

RS 42 lamelRS 38 lamelRS 37 lamel



Ga voor 

meer privacy 

in je woning

Alukon rolluiken
                         Duitse degelijkheid 
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Duitse degelijkheid. Dát kenmerkt de rolluiken van Alukon. 

Deze zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en door en 

door corrosiebestendig. Dit zorgt voor een zeer lange levens

duur en optimale veiligheid en geborgenheid. Het geïnte

greerde rubber met stabilisator in de zijgeleider zorgt voor 

een soepele en stillere werking. De rolluiken hebben een strak 

ontwerp en een luxe afwerking. Er is een ruime keuze in kast 

en lamelkleuren! Maak de mooiste kleurcombinaties en stem 

je rolluik af op jouw huis. 

Of kies voor geëxtrudeerd aluminium 
Tegen een geringe meerprijs leveren we kappen van geëx

trudeerd aluminium. Dit materiaal is nóg sterker. Het rolluik 

raakt nog minder snel beschadigd en gaat dus nog langer mee. 

Kies uit diverse standaardkleuren voor lamellen en omkasting.  

De extrusiekasten zijn leverbaar in tal van RALkleuren.

M317 Alukon
Dit type rolluik heeft een vierkante, gerolvormde kast die aan 

de voorzijde 45 graden is afgeschuind. De aluminium volge

schuimde lamellen zijn 37 mm hoog. Optioneel is een volledig 

vierkante, ronde of halfronde kast leverbaar. De M317 Alukon 

is verkrijgbaar in breedtes van 50 cm tot 280 cm en in 

hoogtes tot 280 cm.

MY442 Alukon
De MY442 heeft een vierkante, gerolvormde kast die aan 

de voorzijde 45 graden is afgeschuind. De lamel is 42 mm 

hoog. De MY442 is verkrijgbaar in breedtes van 50 tot 440 

cm en in hoogtes tot 280 cm.

M317  lamel (ware grootte) M442  lamel (ware grootte)
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Kleur bekennen
                                                met Sunmaster 

Houd je niet van middelmaat en wil je graag dat de  

rolluiken perfect passen bij je huis? De rolluiken van Heroal 

en Alukon zijn leverbaar in vele standaardkleuren voor  

lamellen en omkasting. Je kan zelf naar hartenlust  

selecteren en variëren. Kies bijvoorbeeld voor kleuren die 

volledig in harmonie zijn met de gevel. Of juist voor een  

gewaagd contrast.

Standaard lamelkleuren Heroal RS 37 

Köwit Kömaangrijs Grijs alum. Zwart Hellgrijs Wit VerkeerswitKögrijs

VEKA grijs Kwartsgrijs Naturel Bruin Crème Beige EikenGrijs

Noten Lichtbeige Mosgroen Zwart Köbeige Purperrood DennengroenTeak

VSR 110 VSR 240 VSR 901 VSR 904 Steengrijs Jamaicabruin LichtgrijsAntraciet

DB 703 Crèmewit Zwartgrijs Ombergrijs Betongrijs Grijs 290 Golden oakKwartsgrijs RAL

Standaard kastkleuren Heroal

Standaard kastkleuren Alukon

Braun* Beige* Grau SF* Hellelfenbein Purpurrot Weinrot StahlblauDunkelrot* 

Tannengrün Silbergrau Signalgrau Basaltgrau Schiefergrau Weiß SilberMoosgrün

Crèmeweiß Braun SF Anthrazitgrau Schwarzgrau Umbragrau Lichtgrau StaubgrauWeiß 9016 mat

Quarzgrau Ockerbraun Lehmbraun Rehbraun Schokoladenbraun Graubraun SchwarzbraunAchatgrau

Weißaluminium Graualuminium Reinweiß VerkehrsweißTiefschwarz
* Ronde kast uitgesloten

Standaard lamelkleuren Alukon MY442

Hellgrau Samtbraun Hellbeige Naturell Weiß 9016 Lichtgrau Crèmeweiß 9001Weiß

Anthrazitgrau Graualuminium Moosgrün Teak Golden oak Mahoni Irish oakHellelfenbein

Purpurrot Tannengrün Jamaicabraun Sandbeige Stahlblau Quarzgrau Tiefschwarz Nussbaum

Basaltgrau Schwarz 
metallic

Umbragrau

Standaard lamelkleuren Alukon M317

Hellgrau Samtbraun Hellbeige Naturell Lichtgrau Santiagograu Crèmeweiß 9001Weiß

Anthrazitgrau Graualuminium Moosgrün Samtgrau Dunkelbeige Bronce EicheHellelfenbein

Golden oak Purporrot Tannengrün StahlblauTeak

Wit Crèmewit Bruin Dennengroen AntracietWit Crèmewit Bruin Dennengroen Antraciet

Standaard lamelkleuren Heroal RS 38   *Standaard lamelkleuren RS38 en RS 42

Wit* Crèmewit* Crème Lichtbeige

Grijs Naturel Bruin* Dennengroen*

Antraciet* Grijs alum. Staalblauw Beige

Teak DB 703 RAL 7021 Zuiver Wit



Volop keuze ook in de bediening van je rolluik. Van handmatig 

tot volledig elektrisch. Kies je voor elektrisch, dan plaatsen we 

een Somfymotor in jouw rolluik. 

Elektrische bediening: vast of draadloos
Houd je van comfort en gemak? Kies dan voor elektrische  

bediening met een draaischakelaar. Nog luxer: een afstands

bediende motor met een keuze aan besturingen.

Volledig automatisch via klimaatsensoren
Lijkt het je handig als jouw rolluiken automatisch reageren op 

weersveranderingen? Sluit hiervoor als extra accessoire een 

zon en windmeter van Somfy aan; bedraad of draadloos. 

Bij zonlichtmeting gaat de zonwering automatisch uit. En bij 

toenemende wind gaat de zonwering tijdig in. Je hebt er geen 

omkijken naar.

Bediening op afstand met je smartphone of tablet 
Je rolluik op afstand bedienen met smartphone of tablet?  

Dit kan met de Somfy Connexoon of TaHoma Smart Home 

box. Thuis, onderweg of op vakantie. Je kan hierop nog veel 

meer aansluiten, zoals bewegingsmelders, waterlekkage

melders en stroomuitvalmelders. Meer hierover op de  

volgende pagina.

Solar-aansturing
Kies je voor een RollBasic of een RollBasic XS? Dit rolluik kun 

je zelfs aansturen via zonneenergie. Dat werkt 100% draad

loos. Het is een energiebesparende en milieubewuste keuze!

Bediening
          hoe bedien je jouw rolluik het liefst?

Kies voor 

comfort 

en gemak
Somfy windmeter
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Somfy zonnepaneelSomfy Situo io afstandsbediening
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Bedien je 

rolluiken met 

je smartphone

Somfy-producten
          maken van je huis een slim huis

Somfy Connexoon io Somfy TaHoma smart home box

Appbediening met de Somfy Connexoon io
Met de Somfy Connexoon io bedien je je rolluiken en andere 

elektronica met je smartphone. Heel handig, want je smart

phone is de enige afstandsbediening die je altijd bij de hand 

hebt en die overal en altijd werkt. De Connexoon io heeft tal 

van handige en leuke functies voor nog meer wooncomfort! 

Programmeer weekscenario’s en simuleer je aanwezigheid 

met de timer functie. Je kan jouw huis met een gerust hart 

verlaten. Controleer je rolluiken en andere toepassingen op 

afstand met de Check de Homefunctie en pas ze live aan, van 

waar ook ter wereld. De Connexoon io is eenvoudig te instal

leren en werkt alleen in combinatie met Somfy iohomecon

trol producten. Je kan drie Connexoonioapps downloaden:

•  Terrace. Voor zonneschermen, pergolasystemen en 

screens. Functies met zonsensor en muziek uit je  

muziekbibliotheek.

•  Window. Voor rolluiken, screens, buitenjaloezieën.  

Functies met zonsensor, raam/deurcontact en tijdklok.

•  Acces. Voor hekken en garagedeuren. Je garagedeur en 

de poort openen automatisch wanneer je thuiskomt  

met de functie geofencing.

Huisautomatisering met de Somfy TaHoma smart home box
Met de Somfy TaHoma® Smart Home wordt jouw huis nog 

comfortabeler, veiliger en efficiënter. Met deze slimme box 

stuur je op afstand afzonderlijke producten aan via een app 

op je smartphone. Zoals je zonwering en de garagedeuren. 

En ook: verlichting, verwarming en andere elektrische ap

paraten. Met camera’s en sensoren blijf je op de hoogte wat 

er in huis gebeurt. Je kan de tijdklokfunctie voor individuele 

producten gebruiken en scenario’s maken voor groepen van 

producten. Daarmee past jouw huis zich automatisch aan 

jouw leefritme aan. Ook kun je gebruikmaken van smart 

scenario’s. Hierbij koppelt de box meerdere sensoren aan 

elkaar om een product aan te sturen. Zo kun je een zonsen

sor en een temperatuursensor aan elkaar koppelen, zodat 

zonneschermen en screens omlaaggaan als het zonnig én 

boven de 21 graden is. Onze Sunmasterspecialist vertelt je 

graag meer over de mogelijkheden.



Onze cassettevormen 
Welke vorm past bij jouw huis?

Ronde kast* Vijfhoekige kast

Vierkante kast*

Effectieve 

bescherming 

tegen inbraak
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