SunRoyal uw zonwering in isolatieglas

SunRoyal uw zonwering in isolatieglas. Doordat de zonwering
tussen het isolatieglas zit is het beschermd tegen vocht, vuil
en beschadigingen waardoor er voor elke situatie in huis een
oplossing is.
Uitvoeringen
Er zijn drie verschillende uitvoeringen van SunRoyal.
Bedieningsmogelijkheden
Er zijn diverse bedieningsmogelijkheden van SunRoyal.
Kleuren
Er zijn negen verschillende trendy kleuren van het product SunRoyal.
Toepassingen: denkt u hierbij aan toepassing van uw badkamerraam, keukenraam in
uw slaapkamer of uw woonkamer. Met SunRoyal haalt u een esthetisch verantwoord
product in huis.
Doordat de isolatieglas eenheden van SunRoyal in elke ruimte toegepast kunnen
worden zijn er diverse bedieningsmogelijkheden mogelijk. Zo kunt u SunRoyal met
ScreenLine bedienen middels een koordbediening, draaiknop of kantelstaaf maar ook
elektrisch met een afstandsbediening.

SunRoyal zonwering in isolatieglas
is voorzien van ScreenLine welke
uit te voeren is in jaloezie, plissé en
total black-out plissé.

De verschillende
uitvoeringen
Jaloezieën
De jaloezieën zijn middels een bediening
zowel kantelbaar als optrekbaar. Trekt u de
jaloezieën op dan zullen deze naar binnen
kantelen, laat u de jaloezieën zakken dan
zullen ze naar buiten kantelen. Hierdoor
heeft u zelf in de hand hoeveel zonlicht u wilt
doorlaten. De jaloezieën zijn verkrijgbaar in
9 verschillende standaard kleuren.
Plissé
Een plissé is een lichtdoorlatend doek welke
middels een zigzag gevouwen is. De plissé is
optrekbaar en leverbaar in de kleuren wit en
creme. Tevens is SunRoyal voorzien van een
plissé ook toepasbaar in een dakraam.
Total black-out
SunRoyal met een total black-out plissé laat
0% licht door wanneer u deze in zijn geheel
laat zakken. Het is dan ook de ideale oplossing
voor bijvoorbeeld in slaapkamers. SunRoyal
total black-out is verkrijgbaar in de kleuren
wit en crème. De buitenzijde van het doek is
echter altijd wit.
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De verschillende
bedieningsmogelijkheden
SunRoyal uitgevoerd met een koord,
knopbediening of kantelstaaf werken middels
een magneet overbrenging die door het
glas heengaat. Zo zit in de bovenbalk, welke
gemonteerd is in de spouwzijde van SunRoyal,
een magneet en op het bedieningsgedeelte
aan de buitenzijde van SunRoyal. Zo hoeft u
geen aanpassingen aan uw kozijn te maken om
SunRoyal te kunnen bedienen.
U kunt uw SunRoyal met ScreenLine ook
bedienen met een batterijmodule. Zo kunt u
de SunRoyal met zonwering laten kantelen,
optrekken en neerlaten door simpelweg een
“swipe” beweging te maken over de batterij.
Daarnaast is deze batterijmodule voorzien van
een ontvanger waardoor dit systeem ook met
een afstandsbediening te bedienen is. Tevens is
er een mogelijkheid om aan de buitenzijde een
zonnecel te plaatsen die de batterijmodule dan

zal opladen. Zo is uw SunRoyal met zonwering
elektrisch bedienbaar en ook nog eens milieu
bewust.
Ook is uw SunRoyal voorzien van ScreenLine te
verkrijgen met een elektrische bediening. De
aansturing van uw SunRoyal geschied middels
een interne motor welke in de bovenkast is
verwerkt. De bediening geschied middels
een afstandsbediening of via een schakelaar.
Combineer verschillende ruiten SunRoyal in een
ruimte welke door middel van 1 druk op de knop
allemaal synchronisch met elkaar werken. Zo
gaan bijvoorbeeld de jaloezieën te gelijker tijd
kantelen of omhoog. Om het helemaal compleet
te maken kan dit systeem ook worden voorzien
van een KNX aansturing. Luxe op en top !
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De verschillende
kleuren
Uw SunRoyal met ScreenLine zijn in
diverse kleuren te verkrijgen. Voor SunRoyal
voorzien van jaloezie kunt u kiezen uit 9
verschillende trendy kleuren en uw plissé
uit 2 kleuren. Zo is er altijd een oplossing te
vinden om aan uw wensen te voldoen.

Neem voor meer informatie
contact op met uw
Sun Royal Premium Dealer
en laat u inspireren!
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