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Buitenjaloezieën
 dosering van zonlicht

spelen
met

zonlicht

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, knikarmenschermen, buiten- 
jaloezieën, rolluiken en buitenleven. Kwaliteitsproducten 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 Sunmaster-zonweringsspecialisten. Je vindt hen 
door heel Nederland. Zij verzorgen ook de vakkundige installatie en de eventuele reparatie. 
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Buitenjaloezieën
 in het kort

Kwaliteit 
Uitgevoerd in hoogwaardig 

aluminium.

Design 
Modern ontwerp voorzien 

van luxe afwerking.

Zekerheid
De speciale lamellen van Cetta en Zetta zorgen 

voor een windvaste oplossing en bieden zekerheid.

Spelen met licht
Mogelijkheid om de onderste en bovenste  

lamellen onafhankelijk van elkaar te bewegen. 

Comfort
Extra comfort met de elektrische  

bedieningsoplossingen van Somfy of Geiger.

Kleuren
Keuze uit

vele kleuren.

Wil je af van hinderlijke zonnestralen, maar vind je het zonde om de zon 
helemaal buiten te sluiten? Dan hebben wij daar een mooie oplossing voor. 
Met een buitenjaloezie bepaal je zelf hoe je buiten naar binnen haalt. Je 
creëert een mooie balans tussen privacy en openheid. En de zonwering is 
niet alleen efficiënt maar ook nog eens erg mooi uitgevoerd.

• Cetta 80 • Cetta 65 
• Zetta 70 • Zetta 90

Keuze in buitenjaloezieën
Je kunt bij Sunmaster kiezen uit vier varianten, 
de Cetta 80, Cetta 65, Zetta 70 en Zetta 90. De 
verschillen zijn gebaseerd op de vorm en de 
breedte van de individuele lamellen. Onze buiten-
jaloezieën worden op maat gemaakt en zijn 
verkrijgbaar in diverse kleuren. 

Voordelen
De lamellen reflecteren de zonnestralen en 
houden de warmte tegen. Je hebt binnen geen 

 
last meer van de laagstaande zon en het is 
lekker koel in de zomer. In de winter zorgen 
buitenjaloezieën voor extra isolatie, waardoor ze 
een welkome bijdrage leveren aan de energie- 
besparing.

Kwaliteit van Sunmaster
De buitenjaloezieën worden gemaakt van hoog-
waardige materialen en al onze jaloezieën krijgen 
een oppervlaktebehandeling met duurzame verf- 
systemen. Deze werkwijze zorg ervoor dat je 
lang en onbezorgd van onze jaloezieën kunt ge-
nieten. Laat je buitenjaloezie monteren door een 
Sunmaster specialist en je hebt er geen omkijken 
meer naar. 
 

Buitenjaloezieën
 dosering van zonlicht

Betrouwbaar
door bijna 50 jaar
kennis en ervaring


