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De lente is net begonnen en Sunway, de producent van 
exclusieve raambekleding, staat aan de vooravond van 
de introductie van haar nieuwe collectie vouwgordijnen. 
We praten met Herbert Raats, general manager en 
styliste Annemiek Wachowiak. 

“Op dit moment zijn we bijna klaar om onze nieuwe collectie 
vouwgordijnen in de markt te zetten”, zegt Raats. “Dat is altijd 
een bijzonder moment. Zeker met vouwgordijnen, omdat wij dé 
pionier waren met dit product. Met de introductie van steeds weer 
vernieuwende modellen, verbeterde confectietechniek en prachtige 
stoffen, heeft Sunway door de jaren heen stevig bijgedragen aan de 
populariteit van dit product.” De nieuwe collectie vouwgordijnen is 
weer een bijzondere collectie, met prachtige stoffen en modellen. 
En we zouden Sunway niet zijn als we niet weer met een innovatie 
komen in deze collectie. 

Image vouwgordijn
Dé noviteit van deze collectie is het Image vouwgordijn. Dit is een 
vouwgordijn, gemaakt van rolgordijnstof. Rolgordijnstof is voorzien 
van een coating die ervoor zorgt dat de stof extra strak hangt. 
Sunway heeft deze stofsoort toegepast op het Image vouwgordijn. 
Resultaat: een extra strak hangend product, met de elegantie van 
een vouwgordijn en de stabiliteit van een rolgordijn. Het Image 
vouwgordijn kent twee modellen: een model met tunnels en een 
model voorzien van houten baleinen. 
Het Image vouwgordijn kun je helemaal naar eigen wens 
samenstellen. Het is mogelijk om verschillende kleuren of 
transparanties in één vouwgordijn te verwerken. Er is keuze uit bijna 
130 stoffen en maar liefst acht kleuren baleinen. Hiermee creëer 
je verrassende effecten. Bijkomend voordeel is dat je de Image 
vouwgordijnen goed kunt combineren met rolgordijnen in dezelfde 
kleur, want van alle Image stoffen kan er ook een bijpassend 
rolgordijn gemaakt worden. “Dan behoudt je de rust en uniformiteit 
als je met verschillende producten in één ruimte werkt”, zegt Raats. 

Zachte stoffen
Behalve het superstrakke Image vouwgordijn bevat de nieuwe 
collectie ook prachtige zachte stoffen. Deze stoffen zijn de tegenpool 
van de Image collectie: warme, zachte stoffen in verschillende 
transparanties voor het nonchalantere, romantische vouwgordijn. 
De collectie zachte gordijnstoffen bevat ruim 160 items. “Door de 
toevoeging van het Image vouwgordijn kunnen we de markt heel 
goed bedienen. Van de design liefhebber die voor de strakke Image 
variant kiest, tot de liefhebber van de landelijke trend die zichzelf goed 
kan vinden in de nonchalant hangende vouwgordijnen, en iedereen 
die daar tussenin zit”, aldus styliste Annemiek Wachowiak. En mocht 
je in de hele collectie nog niet de gewenste stof vinden, dan bieden 
we als exclusieve service, de mogelijkheid om vouwgordijnen te laten 
maken van eigen stof. “Het kleurpalet van de collectie is helemaal 
van nu, ingetogen chique met kleuren als wit, offwhite, taupe, bruin, 
grijs en zwart, aangevuld met accentkleuren. 
Deze kleuren zijn heel goed toepasbaar in alle
woonstijlen”, meent Annemiek. 

Succesmodellen
Natuurlijk ontbreken de succesmodellen uit de vorige collectie 
niet. Zo is er het zeer succesvolle top down model, waarbij 
het vouwgordijn van beneden naar boven en van boven naar 
beneden te bedienen is. Dit zorgt voor optimale lichtinval en 
privacy. Dit is een toepassing die door de bewuste consument 
goed wordt begrepen en gewaardeerd. Voor de presentatie is 
weer gekozen voor de bekende box met daarin mappen die 
zijn ingedeeld op transparantie. De stalen zijn van groot for-
maat, zodat ze goed beoordeeld kunnen worden door de con-
sument. De serie nieuwe prachtige foto’s zal de consument en 
de dealers zeker inspireren en verleiden!

“Op Intirio hebben we de reactie gepeild van onze dealers en 
die waren bijzonder goed. We verwachten dan ook veel van 
deze collectie”, aldus Herbert Raats.
www.sunway.nl

het Image™ vouwgordijn
Dé noviteit van het moment:

“DOOR DE TOEVOEGING VAN 
HET IMAGE VOUWGORDIJN 

KUNNEN WE DE MARKT HEEL 
GOED BEDIENEN.”
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