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     Sterrekroos 35
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STAPPENPLAN

1. Oriënterend (telefoon)gesprek
2. Mail bouwtekening, schets, foto’s
3. Ontvang een prijsopgave
4. Bezoek de showroom
5. Ontvang de opdrachtbevestiging
6. Sunshield komt inmeten
7. Goedkeuring tekening
8. Productie van louvers
9. Installatie van louvers
10. Wenst u onderhoud?

GLASDAKEN INTERIEUR

GLASDAKEN EXTERIEUR

De romeinen, uitvinders van het atrium, wisten het 
al; een goed verlichte ruimte heeft een positief 

effect op ons welzijn. Zelfs een klein glasdak 
biedt deze voordelen al. Onder een glazen 

dak kan het ook te warm worden. Zeker 
als de ruimte het hele jaar door wordt 
gebruikt. Met Sunshield krijgt u controle 
over inkomend daglicht en invloed op 
opwarming door de zon. 

Wereldberoemde musea kiezen daarom 
voor Sunshield, zodat geëxposeerde 

werken optimaal worden belicht en 
bezoekers zich prettig voelen tijdens hun 

verblijf.

Met façade louvers, buitenlamellen aan de gevel, 
versterk je het karakter van de woning. Systemen 
van Sunshield zijn altijd maatwerk en leverbaar 
in uiteenlopende vormen en nog meer 
kleuren. De architect heeft dus een enorme 
vrijheid bij het vormgeven van zijn ideeën 
en uw wensen.

Mensen leven en werken graag met 
daglicht en een uitzicht. Door verblinding 
en reflectie op beeldschermen kan dit 
genot worden verstoord. Façade louvers 
bieden  uitkomst. U krijgt eenvoudig controle 
over de hoeveelheid daglicht die de ruimte 
vult. Dat is een kwestie van de louvers in de 
gewenste stand zetten. Dat kan vrijwel traploos 
van 0° (dicht) tot 90° (helemaal open).

Zonwering van Sunshield kan ook onder een glasdak 
worden geplaatst. Op zijn kop als het ware. 
Deze binnen zonweringen worden gebruikt in 
woningen en door musea van wereldfaam. 
Maximale lichtinval in open positie, sterk 
verminderde opwarming door de zon in 
gesloten stand. 

En met geperforeerde louvers behoudt 
u het gevoel voor daglicht, ook als de
lamellen overdag gesloten zijn. Dankzij
de flexibele dragers en het brede gamma
aan louvers realiseert Sunshield binnen
zonweringen voor uiteenlopende glasdaken
en in alle vormen.

We wonen en werken graag met daglicht en een 
uitzicht. Te veel zon verstoort dit genot. Gelukkig 

bieden horizontale lamellen een oplossing. In de 
zomer als de zon hoog staat blokkeren louvers 

zonnestralen. Zelfs als deze (deels) open staan. 
U behoudt daglicht, een uitzicht en de airco 
hoeft niet aan, of kan een standje lager. Wat 
weer goed is voor milieu en portemonnee. 

‘s Winters als de zon laag staat is alle 
zonnewarmte welkom. Die draagt dan bij aan 
de opwarming van de ruimte en een lagere 

energierekening. Met louvers maakt u dus 
optimaal gebruik van daglicht en opwarming 

door de zon.
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U N I E K E  L O U V E R SU N I E K E  L O U V E R S

COMFORTABEL EN DUURZAAM

Meer weten? 
Bel 0162 – 571 493 
of stuur een mail naar 
info@sunshield.nl. 
We helpen u graag.



Sunshield is een toonaangevende fabrikant van louver systemen; zonwering met horizontale, 
kantelbare lamellen. Ze worden ook wel shutters genoemd. Bijzonder is dat je  de Sunshield 
systemen horizontaal, verticaal, schuin en zelfs ondersteboven kunt plaatsen. En u kunt ze in 
elke gewenste vorm krijgen.

De ontwikkeling en productie vinden plaats in Raamsdonksveer, gelegen aan de A27 halfweg 
Gorinchem en Breda. In Nederland en Vlaanderen installeert Sunshield de lamellensystemen 
zelf. Sunshield is hier ook het aanspreekpunt voor garantie en onderhoud.

Van Australië tot de Verenigde Staten werkt Sunshield samen met geselecteerde dealers. Via 
dit netwerk van partners worden de unieke louvers wereldwijd aangeboden, geïnstalleerd en 
onderhouden. 

GARANTIE
Op ieder systeem geeft Sunshield standaard twee jaar volledige garantie. Met een jaarlijkse 
reiniging in combinatie met een preventieve onderhoudsbeurt kunt u die garantie verlengen 
tot wel 10 jaar. Onafhankelijk daarvan garandeert Sunshield dat vervangende onderdelen tot 
minimaal 10 jaar na aanschaf beschikbaar zijn. Deze service en garantie waarborgen een lange 
operationele levensduur. Jarenlang profijt is zo gegarandeerd.

Sunshield in het kort Controle over 
daglicht 

Gebruik van
 zonnewarmte

Bestand tegen zeer 
hoge windsnelheden

Versterkt karakter 
van de woning

Blokkeer hinderlijk 
zonlicht

Altijd maatwerk 

Ook voor speciale 
vormen

Elke gewenste 
kleur

Een beweegbaar lamellensysteem bedient u handmatig of 
motorisch. In het laatste geval kan dat met een wandschakelaar, 
een afstandsbediening, via domotica of met smart home apps. 
Dat kan onder andere met Apple HomeKit, Google Assistent, 
Alexa en Homey. Gewoon vanaf telefoon of tablet. Met de 
toevoeging van sensoren kunnen systemen ook automatisch 
functioneren. Er zijn sensoren voor lichtintensiteit, temperatuur 
en windsnelheid. 

Zo eenvoudig

Dat is de eerste keuze bij lamellen. Het materiaal van de 
louvers bepaalt in grote mate de uitstraling en het karakter 
van de woning. Ongeacht uw voorkeur kunt u kiezen tussen 
smalle of brede lamellen. Hoe breder de louver, hoe meer 
doorkijk wanneer ze open staan. Houd bij de keuze van de 
louver wel rekening met de proporties van het raam. Vraag 
anders gerust een Sunshield adviseur.

Aluminium of hout?

Aluminium kan in elke RAL kleur worden gecoat met een 
glansgraad van 30% (mat) of 70% (hoogglans). Een matte kleur 
kunt u combineren met een fijne structuur, wat de exclusieve 
uitstraling verder vergroot. U kunt ook kiezen voor anodiseren. 
Blank of in een kleur, geborsteld of gepolijst. Houten louvers 
kunt u laten behandelen of juist niet. Kiest u voor behandelen, 
dan moet u dit elke twee à drie jaar herhalen. Onbehandeld 
hout vergrijst na verloop van tijd onder invloed van zonlicht en 
weersinvloeden. Het voordeel; u heeft er geen omkijken naar.

Iedere kleur

Louvertypen worden aangeduid met een combinatie van een nummer 
en een letter. Het nummer geeft de breedte van de lamel in millimeters 
aan. De letter verwijst naar het materiaal. In geval van houten louvers 
is dat de W van wood. De aluminium lamellen worden aangeduid met 
een E van extrusie. Er zijn twee uitzonderingen; de 50-A is gewalst en 
de 80-R ook nog gerold.

De aluminium extrusie lamellen van 
Sunshield kunnen bestand zijn tegen 

windstoten van wel 120 km/uur.

Elke vorm
Ramen kunnen vierkant of rechthoekig zijn. De vorm hebben van 
een driehoek of een trapezium. Of zelfs boog- of cirkelvormig 
zijn. Systemen van Sunshield zijn altijd maatwerk en dus is 
er voor elk raam een passende zonwering. Inderdaad, met 
kantelbare lamellen. Dat kan dankzij ingenieuze techniek. Als 
gebruiker zet u ze open of dicht. Of op elke gewenste stand 
daartussen. Er is altijd een oplossing.
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