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UNIEKE LOUVER SYSTEMEN

Collectie van SUNSHIELD
Façades

Glasdaken exterieur

Geef uw woning een bijzondere uitstraling met de lamellen van Sunshield. Er is een breed scala aan aluminium en
houten lamellen beschikbaar om de gewenste stijl te creëren. Ook driehoeken, trapeziums, bogen en zelfs cirkels zijn
mogelijk. Het systeem wordt geheel aangepast aan uw situatie en op maat geproduceerd. Voor slaapkamers kan het
dermate verduisterend zijn, dat raambekleding aan de binnenzijde overbodig wordt. De lamellen zijn ook uitermate
geschikt om privacy te bewerkstelligen; ze zijn zelfs toegepast bij grote glaspartijen van badkamers. Het systeem
heeft tevens een zeer effectieve werking als inbraakpreventie. De slanke lijn van diverse lamellen zorgt dat het zicht
naar buiten voor 90% behouden blijft.

Sunshield heeft een lange historie in glasdaken. De beroemdste musea hebben gekozen voor Sunshield om de
kunstwerken te beschermen en het managen van het binnenklimaat optimaal te ondersteunen. Een serre, aanbouw,
atrium of lichtstraat met blank helder glas in combinatie met Sunshield lamellen is de ideale combinatie om bij alle
weer- en lichtsituaties de beste en gewenste binnen situatie te bewerkstelligen. Het voordeel is tevens dat ieder
Sunshield systeem nagenoeg onderhoudsvrij is.

Pergola

Glasdaken interieur

Sunshield is ook uitermate geschikt als pergola, veranda, serre of lamellen dak. Sommige lamellen hebben enkel een
zonwerende functie. Diverse lamellen hebben echter ook de functie van waterafvoer in zich. Dit kan in een horizontale
positie (met de gebruikelijke afloop van 1cm per meter), of als “leidek” constructie onder een hoek van minimaal
5 graden. Een regensensor zorgt er voor dat de lamellen automatisch sluiten bij de eerste regen druppels. De
constructie ofwel ombouw kan naar vrije keuze worden gemaakt van hout, aluminium, staal, enzovoorts. De lamellen
kunnen zichtbaar zijn of ingebouwd worden in een kader rondom. Ook de vorm is vrij in te vullen: handig bij een hoek
of rondom een grote openhaard. En bij een open stand van de lamellen, houdt u op “donkere” dagen toch maximaal
daglicht in uw woning; meer als bij ieder ander lamellen dak.

Natuurlijk kunnen de “buiten” lamellen ook binnen worden toegepast, zeker indien een industriële look gewenst is.
Sunshield heeft echter speciaal voor binnen ook ranke, slanke en kleinere lamellen (48E, 50A en 50W). De kracht
van Sunshield ligt binnen vooral bij grote of hoge glaspartijen, bijzondere vormen, en bij glasdaken en lichtstraten.
Het Sunshield systeem zal ook na jaren nog steeds betrouwbaar functioneren. Laat u zich niet beperken in uw wens
naar veel daglicht met grootte glasdaken en lichtstraten, want het systeem voorkomt dat direct zonlicht en opwarming
hinderlijk gaan worden.

Wie is SUNSHIELD

Een behaaglijk klimaat binnen

Jarenlang
genieten

Een schild tegen
hinderend zonlicht

SUNSHIELD is een toonaangevende fabrikant op het gebied van kantelbare lamel systemen.
De oorsprong van de systemen ligt in Engeland. Een belangrijke stap was de ontwikkeling van vaste naar kantelbare
lamellen. Dankzij deze ontwikkeling, om met uiterste precisie daglicht te beheren, werd het systeem succesvol
geëxporteerd naar Nederland. Na verscheidende samenvoegingen en transities vindt de ontwikkeling en productie
volledig plaats in Nederland, te Raamsdonksveer.

Alle RAL kleuren
mogelijk

Dankzij ons uitgebreid dealer netwerk zijn wij in staat ons product en service wereldwijd aan te bieden. Gedreven
door passie streeft ons team naar perfectie. Aarzel niet om ons uit te dagen met de meest complexe situaties of
verzoeken die op het eerste gezicht onmogelijk lijken.

De beweegbare lamellen hebben als grote voordeel dat u de lichtinval en opwarming
door zonlicht geheel kunt aanpassen aan de weersomstandigheden en situatie buiten.
In volledig open stand ontvangt u nagenoeg het volle daglicht binnen; ideaal voor de
zwaar bewolkte dagen. Hinderlijk direct zonlicht op uw schermen, u kunt de lamellen
heel gemakkelijk in een stand zetten om dit te voorkomen, terwijl er nog volop “positief”
daglicht overblijft. Tijdens de hete zomerdagen de lamellen in de middag volledig of
bijna dicht, en de extra schil aan de buitenzijde zorgt dat de opwarming binnen minimaal
zal zijn.

Binnen en buiten
lamellen

Volop privacy

Maatwerk

Iedere formaat en vorm mogelijk
De ontwikkeling, ontwerp en productie van het systeem vindt volledig plaats in
Nederland. Daarom zijn wij zo flexibel en kunnen wij naast de standaard rechthoeken
ook afwijkende vormen als driehoeken, trapeziums en zelfs cirkels uitstekend
realiseren, eveneens met beweegbare lamellen. Mede door de jarenlange ervaring
van onze medewerkers, krijgt u een systeem volledig op maat en aangepast op uw
specifieke situatie.

Een esthetische verrijking
aan het gebouw

Speciaal geschikt
voor speciale
vormen

Iedere gewenste kleur en uitvoering
Hierover kunnen we eigenlijk kort zijn. Maak de keuze die u wenst, en wij zullen deze
realiseren. Sunshield werkt namelijk samen met de meest professionele poeder coaters,
en anodiseerbedrijven, en kan daarom een ongelimiteerd en zeer modern scala aan
kleuren en uitvoeringen leveren. Met uitvoering bedoelen wij de diverse glansgraden,
structuren en effecten die standaard mogelijk zijn. Vanzelfsprekend is het mogelijk om
het geheel af te stemmen op uw kozijnen, daklijsten, enz. Of u creëert heel bewust
een afwijkend kleurenspel met de lamellen. Ook de keuze in hout is breed, zolang de
houtsoort een beperkte neiging tot krom trekken heeft; anders kan de houten lamel
alleen in een vaste opstelling worden uitgevoerd.

Lamellen van
100% hout
Hoge kwaliteit
geëxtrudeerd
aluminium
Bestand tegen zeer hoge
windsnelheden
(tot 120 km/uur)

Maximale Garantie

Op ieder systeem geeft Sunshield standaard 2 jaar volledige garantie. Bij jaarlijkse reiniging en periodiek onderhoud
is deze garantie zelfs te verlengen tot 10 JAAR.
Tevens garanderen wij dat vervangende onderdelen tot minimaal 15 JAAR na aanschafdatum beschikbaar zullen
blijven. Deze service sluit aan bij de zeer lange operationele levensduur van de Sunshield systemen. Jarenlang
genieten van uw investering is dan ook gegarandeerd.
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De bediening en besturing die u wenst
De beweegbare lamellen systemen kunnen handmatig of motorisch bediend
worden. Voor een gering bedrag kunnen de motoren worden bestuurd met een
afstandsbediening. Middels de toevoeging van diverse sensoren kunnen de systemen
ook automatisch functioneren, wat in bepaalde situaties gewenst kan zijn. Aansluiting
op een domotica systeem behoort ook tot de mogelijkheden. Bij levering op een
bestaande situatie kan de elektriciteit toevoer een dure aangelegenheid zijn. Niet nodig.
Kiest u in dat geval voor een uitvoering met een zonnecel en batterij. Sunshield werkt
intensief samen met alle bekende motoren leveranciers zoals Somfy, Belimo, Simu,
Elero, Geiger, Becker en Nice.

De grootte, ofwel de hoogte van de lamellen varieert van 48 t/m 155 mm. Nog grotere
lamellen zijn ook beschikbaar, zelfs tot 500 mm, maar dit is een andere technologie als
in deze brochure weergegeven. Wij verstrekken de informatie natuurlijk graag. De W
staat voor “wood”. 50W, 48E en 50A zijn binnen lamellen. Lamellen zijn uitvoerbaar met
lengtes tot wel 7 meter.
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Tel: 0162 - 571 493
E: info@sunshield.nl
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