
Lifestyle bezocht SUNWAY in Nieuwe-
gein, op zoek naar de laatste trends en
ontwikkelingen op het gebied van raam-

bekleding. Op dit moment wordt de nieuwe
collectie horizontale jaloezieën geïntroduceerd.
Dit is het product waar SUNWAY ruim 50 jaar
geleden mee gestart is.

Wie kent ze niet, de brede groene, blauwe en
beige aluminium jaloezieën die in de jaren
70 in menig interieur hebben gehangen. Als
we het nieuwe collectieboek bekijken zien
we welke ontwikkeling er heeft plaatsgevon-
den door de tijd heen. Prachtige kleuren,
structuren, bijpassende ladderbanden,

Hoe fijn is het om thuis op de bank te genieten van een cappuccino en

een goed boek, terwijl de eerste zonnestralen door het raam naar bin-

nen schijnen… We willen profiteren van elke zonnestraal. Niet van het

felle directe licht, maar van de prachtig gefilterde vorm, die voor een

heerlijke voorjaarssfeer in huis zorgt. En dat is precies waar SUNWAY,

leverancier van exclusieve raambekleding, voor kan zorgen.

De natuur ontwaakt, nieuwe energie stroomt...

Perfecte lichtregulering
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nieuwe bedieningsvormen... ‘Ja, de alumi-
nium jaloezie is zeker doorontwikkeld.’
Aan het woord is Herbert Raats, algemeen
directeur van SUNWAY.

‘Zo beperkt als de keuze vroeger was,
zoveel mogelijkheden zijn er vandaag de
dag: Wij bieden maar liefst 4 lamel breed-
tes: 16 mm, 25 mm, 50 mm en de mooie 70
mm brede lamel. Daarnaast kan men kie-
zen uit een modern en hedendaags kleu-
renpalet, van naturellen als wit en crème
tot warm goud, taupe en knalkleuren als
roze, blauw en groen.’

‘Ook hebben wij veel lamellen met
mooie structuren, prints en perforaties.
Combineer dit met een bijpassende ladder-
band in een uni kleur of met een dessin.
Een mooi aluminium tuimelpookje maakt
het helemaal af.’

‘De collectie van nu lijkt totaal niet
meer op die van 50 jaar geleden. Maar
wat wel bleef is de fameuze en superieure
kwaliteit van de aluminium lamellen: een
speciale “bounce-back” legering, bestaand
uit 98% recycled aluminium, goed voor
tientallen jaren duurzaam gebruiks-
plezier!’ vervolgt hij.

Perfecte daglichtregulering
Wat betreft lichtregulering: geen ander
product biedt een betere daglichtregule-
ring dan horizontale jaloezieën! Hoe
prettig veel zonlicht ook is, soms heb je er
last van, bijvoorbeeld op je werkplek. Daar
wil je voldoende daglicht hebben om
alles duidelijk te zien, maar je wilt geen
hinderlijke schittering op je beeldscherm.
Daar zijn speciale modellen voor, zoals
bijvoorbeeld het Top-down/Bottom-up
model. Hierbij kan de gehele jaloezie op
en neer bewegen. Je plaatst hem dan zo dat
de zon wel binnenvalt, maar niet op je
beeldscherm.

Bij het Duoview model is het bovenste
deel van de jaloezie open en het onderste
deel gesloten, of andersom. Zo creëer je
optimale privacy met optimale lichtinval,
in bijvoorbeeld woon- of slaapkamer.

Bijzonder is ook het Megaview model.
Deze jaloezie met 25 mm brede lamellen
sluit als een standaard jaloezie, maar bij
het openen ontstaat een extra grote door-
kijk zoals bij een 50 mm jaloezie.

SUNWAY horizontale jaloezieën zijn ook
geschikt voor toepassing in bijzondere
ramen als dakramen of ramen met



en wengé. Die hebben wij natuurlijk in de
collectie. SUNWAY heeft echter ook een
grote collectie geverfde houten jaloezieën,
in een prachtig kleurenpalet. Denk hierbij
aan wit, taupe, chocoladebruin en een prach-
tige serie vergrijsde tinten als grijsgroen,
grijsbruin en grijs. Helemaal passend in de
hedendaagse kleurtrend. Het mooie is dat dit
kleurenpalet ook in een hoogglans “shine”
kwaliteit geleverd kunnen worden (de SUN-
WAY Memphis Shine collectie).’

Outdoor houtcollectie
En als we over de houtcollectie praten kun-
nen we natuurlijk niet om de unieke SUN-
WAY outdoor houtcollectie heen. Nog een
beetje onbekend, maar een echte aanrader.
Annemiek vertelt: ‘De afgelopen jaren is
de outdoor lifestyle steeds belangrijker
geworden. Loungesets, buitenkeukens en
overdekte veranda’s, ze zijn niet meer weg
te denken uit het zomerbeeld. SUNWAY
biedt outdoor jaloezieën die de “tuinkamer”
helemaal afmaken.’

‘De stoere Valencia blind is goed toepasbaar
in veranda’s, maar ook als buitenjaloezie
voor bijvoorbeeld een schuifpui of ander
glaspartijen.’

‘De karaktervolle Ibiza is een roll-up
gordijn van geschakelde houten latjes.
Al eeuwen toegepast in mediterrane landen
en door SUNWAY in een modern jasje
gestoken. De Ibiza hangt werkelijk prachtig
in veranda’s en pergola’s. De outdoor jaloe-
zieën beschermen tegen de zon en creëren
tegelijkertijd een heerlijke mediterrane sfeer
in uw eigen achtertuin.’

SUNWAY DigiStudio online
Alle prachtige raambekledingcollecties van
SUNWAY zijn natuurlijk te bekijken bij
de SUNWAY dealers. Dit zijn de betere
woninginrichters en zonweringspecialisten.
Maar wellicht wilt u zich thuis eerst oriënte-
ren en kijken welke producten er zoal zijn.
Dat kan. Sinds vorig jaar is er de SUNWAY
DigiStudio. Hier kan men online alle collec-

ties bekijken en er wordt meteen een sfeer-
impressie gegeven van het gekozen product,
in de gekozen kleur en in het gekozen mate-
riaal. De SUNWAY DigiStudio werkt op
iedere pc, laptop, tablet en smartphone.
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een schuine zijde. Bovendien zijn hori-
zontale jaloezieën geschikt voor toepas-
sing in iedere ruimte. Van badkamer
en keuken, tot slaapkamer, woonkamer en
(thuis)kantoor.

Sfeervol hout
We kijken rond in de SUNWAY showroom
en zien daar naast de nieuwe aluminium
collectie ook de prachtige horizontale jaloe-
zieën van hout hangen. Dat geeft weer een
heel ander effect.

Annemiek Wachowiak, styliste bij SUN-
WAY, vertelt: ‘Houten jaloezieën waren
eeuwen geleden al populair als zonwering
en dat is in de loop van de tijd niet veran-
derd. Niet zo gek, want geen sfeervoller pro-
duct dan hout... Wat wel veranderd is, is de
enorme keuze in modellen en kleuren. Bij
houten jaloezieën denkt je misschien al snel
aan natuurlijk gebeitste kleuren als eik, kers
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Ook geïnspireerd geraakt door de mooie

beelden en in de mood voor nieuwe

sfeervolle en eigentijdse raamdecoratie?

Ga dan naar www.sunway.nl om de

collecties te bekijken en dealeradressen te

zoeken. De SUNWAY collecties zijn

verkrijgbaar bij de betere woninginrichter

en zonweringspecialisten. De SUNWAY

dealer kan u goed adviseren, ook over de

overige collecties.

De totale SUNWAY range bestaat, naast

horizontale en houten jaloezieën, uit

rolgordijnen en duo-rolgordijnen, vouw-

gordijnen, plissé en Duette® shades,

paneelgordijnen, verticale jaloezieën en

washi rol- en paneelgordijnen.


