EXCELLENT

Spelen met licht
t e r ra s s c h e r m e n
v e ra n d a zo n w e r i n g
uitvalschermen
screens
r o l l u i ke n

Inspiratiemagazine

inhoud

Sfeer, comfort en klimaatbeheersing
Spelen met licht vinden wij iets magisch. Met de juiste zonwering kun
je net zo lang spelen tot het gewenste effect is bereikt. En draait de
zon dan langzaam naar de andere kant? Bedien dan uw zonwering op
afstand met de afstandsbediening of smartphone.
SunCircle is fabrikant van zonwering en rolluiken. In dit inspiratiemagazine ziet u ons aanbod van diverse productgroepen: terrasschermen, uitvalschermen, rolluiken, screens en verandazonwering.
De zonwering wordt op maat gemaakt, gebaseerd op uw behoefte.
De producten vinden hun weg naar de consument door middel van
een dealernetwerk verspreid over heel Nederland.
Ondernemen, dat doen we binnen de kaders eerlijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. SunCircle investeert in onderzoek en
kwaliteit. En naast dat we kwalitatief goede producten willen maken,
houden we ook rekening met onze omgeving door maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Als fabrikant zijn we zeker van onze zaak
en geven daarom, tot zeven jaar fabrieksgarantie.
Met de diverse functies die zonwering heeft als het bieden van
bescherming tegen zon, kou, regen en bescherming tegen inbreuk
op privacy, is daarnaast energie besparen een groot voordeel.
Zeker vanuit het perspectief om het milieu minder te belasten,
is dit ook vanuit maatschappelijk oogpunt een winstpunt voor
onze samenleving.
Onze uitdaging is het natuurlijke zonlicht het beste tot zijn recht te
laten komen in en rondom uw huis. Met SunCircle creëert u sfeer,
comfort en klimaatbeheersing in uw woning.

Hartelijke groet namens het hele SunCircle-team,
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t e r ra s s c h e r m e n
4

Unieke

terrasmomenten

5

55

Terrasschermen vormen een verlengstuk van uw woning.

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

Met een SunCircle terrasscherm verlengt u tijdens zomerse

dagen uw wooncomfort met 3,5 meter! Urenlang genieten
van schaduwrijke momenten wanneer het u uitkomt. Wilt u

‘s avonds blijven genieten, dan biedt SunCircle een extra optie tot

verlichting.
Beschrijving

Modellen

De HZ-D3400 is een scherm waarin
armen

worden.

Hierdoor

geplaatst

kunnen

liggen

grotere

breedtes binnen handbereik. Zelfs een
breedte van 13,5 meter uit één stuk is
dan mogelijk!

HZ-D3400 | Gesloten cassette, stijlvolle

Voorbeeld van een lichtlijst voor

strakke vormgeving.

montage onder het scherm.

Het scherm uitbreiden met verlichting

Max. breedte: 13,5 m

behoort tot de opties. Uiteraard heeft u

Max. uitval: 3500 mm

de keuze uit meer dan 200 doekkleuren

Wand- en plafondmontage

en kunnen de profielen en de lichtlijst

Armen met RVS bladveren

geleverd worden in elke gewenste RAL-

Lichtlijst is voorzien van LED-spots

kleur.

(30.000 branduren)

Onze producten worden standaard
uitgevoerd met Somfy besturingen.

in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

verticale zonwering

“U heeft de keuze uit meer dan 200 doekkleuren!”

CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook

Notitie

diagonale zonwering

meerdere

t e r ra s s c h e r m e n
6

Mooie

terrasschermen

7

77

Terrasschermen verhogen meer en meer het wooncomfort.

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

Wees daarom koopbewust als u tot aanschaf overgaat. De

kwaliteit is meestal niet aan de buitenkant af te zien. SunCircle
terrasschermen zijn ontwikkeld op duurzaamheid. We maken
daarom uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen. Deze
kwaliteit onderstrepen we met zeven jaar garantie. Echt SunCircle!
Beschrijving

Modellen

De HZ-T2500, HZ-T2200 en de HZT2000 zijn schermen voorzien van twee
gemonteerd. Hierdoor is de maximale
breedte van deze schermen gelimiteerd

HZ-T2500 | Gesloten cassette, compact

HZ-T2000 | Semi-gesloten cassette,

op 5,5 meter. Laat u adviseren door uw

model.

basic functioneel model.

zonweringvakman welke uitvoering voor

Max. breedte: 5000 mm

Max. breedte: 5500 mm

uw situatie de beste oplossing is.

Max. uitval: 3000 mm

Max. uitval: 3000 mm

Wand- en plafondmontage

Wandmontage

Uiteraard heeft u de keuze uit meer dan
200 doekkleuren en kunnen de profielen

Notitie

diagonale zonwering

armen, die altijd op de uiteinden worden

worden geleverd in elke gewenste
RAL-kleur. Vraag uw dealer ook naar
SunCircle zonwering wordt standaard
geleverd met Somfy besturingen.

HZ-T2200 | Gesloten cassette, strak

Voorbeeld van een lichtlijst voor

design, tijdloos model.

montage onder scherm. Lichtlijst

Max. breedte: 5500 mm

is voorzien van LED-spots (30.000

Max. uitval: 3000 mm

branduren)

Wandmontage
CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook
in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

verticale zonwering

de mogelijkheden van structuurlak.

v e ra n d a zo n w e r i n g
8

Flinke

terrasoverkappers

9

99

Verandazonwering is een type zonwering waar steeds meer

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

vraag naar is. Dat is ook wel te verklaren. Hij past op een serre,
waardoor je dubbel kunt genieten van het buitenleven. Maar
vrijstaand geplaatst als pergola-opstelling is ook een unieke (en
royale!) manier van zonweren. Wilt u op en top genieten van het
heerlijke buitenleven? Denk dan aan deze verandazonwering. De
mogelijkheden passen vast ook bij uw serre of terras!
Beschrijving

Modellen

Genieten van het buitenleven, wie wil
dat niet? Daarom kiezen veel mensen
een serre. In beide gevallen wilt u bij

Notitie

al te felle zon wel beschikken over een
flexibele zonwering. De HZ-V4000 en HZV4100 zijn zonweringtypen geschikt voor
het plaatsen op een serre. Dus dubbel
genieten van het buitenleven: zon- en

HZ-V4000 | Geschikt voor serres en

HZ-V5000 | Geschikt als vrijstaande

windvrij!

bestaande overkappingen.

pergolazonwering.

Met de HZ-V5000 of de HZ-V5100 heeft u

Max. breedte 4500 mm

Max. breedte 4500 mm

terrasoverkapping en zonwering in één!

Max. uitval 6000 mm

Max. uitval 6000 mm

diagonale zonwering

voor een flinke terrasoverkapper of voor

Dat maakt deze pergolazonwering zo
HZ-V4100 | Geschikt voor serres en

HZ-V5100 | Geschikt als vrijstaande

opstelling kunt u genieten van zon en

bestaande overkappingen.

pergolazonwering.

schaduw van 4 tot minstens 36 m2! De
modellen

kunnen

worden

geleverd

in elke gewenste RAL-kleur. Door het

Max. breedte 6000 mm
Max. uitval 6000 mm

gebruik van speciale spansystemen in de
geleiders staat het doek altijd strak.
CE-markering op alle producten. Alle zonwering is
ook in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

Max. breedte 6000 mm
Max. uitval 6000 mm

verticale zonwering

uniek en gewild. Met deze vrij te plaatsen

10

Fraaie
uitvalschermen

uitvalschermen

11

1111

Uitvalschermen zijn traditionele en betrouwbare zonwering.

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

Traditioneel omdat dit de eerste manier van zonweren op

professionele wijze was. Betrouwbaar door zijn eenvoud. Dit
type zonwering verfraait uw woning enorm omdat het scherm met
zijn hellingshoek het zonweringdoek in al zijn pracht laat zien.

Beschrijving

Modellen

We onderscheiden open systemen en
cassette systemen, waarbij de laatste het
Alle typen worden standaard uitgevoerd
met windvaste armen, waarbij als optie
kan worden gekozen voor stormvaste

DZ-U220 | Mooi scherm met ronde

DZ-U295 | Mooi scherm met vierkante

armen of armen met een gasveer. Door

cassette.

cassette.

gebruik van glijarmen creëert u een

Max. 7500 mm breed

Max. 4500 mm breed

hogere doorloop en meer uitzicht.

Voorzien van doekschaal.

Koppelen van schermen is mogelijk

Muursteun

Muursteun

Qua doek heeft u de keuze uit meer dan

Notitie

diagonale zonwering

doek beschermt tegen weersinvloeden.

200 dessins en de profielen zijn uiteraard
leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.

in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

DZ-U095 | Qua model gelijk aan de

DZ-U220.
Max. breedte van 4000 mm

U295.

Voorzien van doekschaal
Kapsteun

Max. breedte van 4000 mm.
Kapsteun

verticale zonwering

CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook

DZ-U120 | Qua model gelijk aan de

uitvalschermen

12

Weldadige

schaduw

13

1313

Met het SunCircle Excellent uitvalscherm beschikt u over

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

weldadige schaduw. Het schermdoek, met kleur en dessin naar
keuze, filtert het licht. Dat geeft uw woning van binnen én van
buiten een zomerse uitstraling. Zonwering is dan ook in esthetisch
opzicht een meerwaarde voor uw huis. Een bron van schaduw en
daarmee van uw wooncomfort.
Beschrijving
Wanneer

u

Model
kennismaakt

met

dit

uitvalscherm, vallen direct een aantal
te en onderscheidende vormgeving,

Notitie

valt ook het gebruik van de materialen
op. De kappen zijn van gietaluminium,
waardoor ook de kleurechtheid en de
duurzaamheid van deze onderdelen
worden gegarandeerd. De bevestigings-

LX750 | Doekrol wordt niet zichtbaar

materialen zijn volledig aan het oog

bij uitrollen uit de cassette. De voorlijst

onttrokken.

heeft dezelfde breedte als de cassette,

Vanwege de gelijke breedte van voorlijst

waardoor het altijd sluitend is.

en cassette, blijft het scherm ook in de

Max. breedte 20 meter

het scherm zich opent, rolt het doek uit
zoals een mes uit de schede komt: vanwege de doekschaal wordt de doekrol
namelijk volledig aan het zicht onttrokken.
CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook
in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

Max. uitval 1500 mm
Gietaluminium eindkappen.

onderscheidende vormgeving, valt
ook het gebruik van de materialen
op”

verticale zonwering

toekomst nauwkeurig sluiten. Wanneer

“Naast z’n uitzonderlijke breedte en

diagonale zonwering

zaken op. Naast z’n uitzonderlijke breed-

screens

14

Multifunctionele

screens

15

1515

Screens, wie kent ze niet? Doeltreffende zonwering die

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

gemakkelijk op elke plaats is te monteren. Screens nemen niet
veel ruimte in, zijn bescheiden aanwezig en geven daardoor een

rustig aanzien. Screens geven een zacht, diffuus licht in huis en
ze weren 85% zonlicht. Met deze SunCircle zonwering behoudt u
zicht naar de lichtzijde.
Beschrijving
SunCircle

heeft

Model
twee

verschillende

screenuitvoeringen. Het ritsscreen is
aan de zijkanten behoort dan tot het ver-

Notitie

leden. Door toepassing van een ritsdoek
verlengt u de levensduur van het doek,
omdat inscheuren van het doek hiermee
wordt voorkomen. Zodoende geniet u

Screens | Uitvoering in ritsscreen of

nog langer van uw SunCircle screen.

standaardscreen.

In tegenstelling tot het ritsscreen is het
traditionele screen niet windvast en
daarom ook niet in elke situatie toepasren en kastkleuren tot besturingen en
maatvoeringen.
Met recht: zonwering á lá carte!

CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook
in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

Tot 6500 mm uit één stuk mogelijk.

en kastkleuren tot besturingen en
maatvoeringen”

Door koppeling 7300 mm mogelijk.
Keuze uit meer dan 60 kleuren doek.
Keuze uit afgeronde of afgeschuinde
kast.

verticale zonwering

baar. Alles is maatwerk, van doekkleu-

Kastmaat: 85, 95 en 120 mm

“Alles is maatwerk, van doekkleuren

diagonale zonwering

windvast op elke hoogte. Ook lichtinval

screens

16

Stijlvolle

kwaliteit

17

1717

Opnieuw een juweeltje van SunCircle Excellent: een screen dat

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

zonlicht en warmte op een elegante en doeltreffende manier
filtert. Onder de naam LX55 komen eigentijds design en stijlvolle
kwaliteit samen in een chique look en een onverwoestbare
constructie. Niet voor niets biedt SunCircle zeven jaar garantie op
dit unieke product.
Beschrijving

Model

De LX55 bewijst haar kracht niet
alleen in een exclusieve uitstraling, maar
simpel als doeltreffend systeem, komen

Notitie

strepen als gevolg van druipend regenwater nauwelijks voor. Ook de wind krijgt
geen vat op de LX55: het screendoek is
van topkwaliteit en sluit door de aange-

LX55 Ritsscreen | Door de toepassing

sealde rits naadloos aan op de geleider.

van een doek met klikpees, wordt het
screendoek zonder enige rimpeling

Er is gelet op de kleinste details. Van de
aluminium stops onderaan het screen tot
het volstrekt onzichtbare bevestigings-

CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook
in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

Max. breedte 6000 mm
Max. hoogte 5000 mm

slaapkamer, en daarna weer spelen in de
schaduw onder de overkapping in onze
tuin”

verticale zonwering

materiaal.

uitgerold.

“Een rustig middagslaapje in een koele

diagonale zonwering

ook in functionaliteit. Dankzij een even

r o l l u i ke n
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Veilige

rolluiken

19

1919

Rolluiken voorzien in veel behoeften. Hierbij valt te denken aan

h o r i zo n t a l e zo n w e r i n g

veiligheid, warmtewering, geluidsdemping en inbraakvertraging.
SunCircle rolluiken zijn kwalitatief onderscheidend in de markt
door onder andere het gebruik van dikkere profielen. Wist u
dat een rolluik in de zomer warmte weert en in de winter de kou
buiten laat staan?
Beschrijving

Modellen

Het SunCircle rolluik is standaard lever-

Kast- en lamelkleuren (40 mm)

baar in verschillende kleuren en uitvoesituatie adviseert uw vakspecialist u over
de voor u interessante mogelijkheden.
Zo zijn er verschillende lamelhoogtes
die verschillende breedtes en kastmaten

Rolluiken | Afgeschuinde kast.

mogelijk maken. Wilt u meer veiligheid

Lamelhoogte van 40 of 55 mm.

of heeft u een kleurwens die niet in het

Optie: extrusiekast

standaard kleurpallet zit, kies dan voor

extrusielamel

de uitvoering met een extrusiekast.
De rolluiken worden standaard voor-

RAL 6009
donkergroen

RAL 9001
creme-wit

RAL 5011
donkerblauw

RAL 1015
creme

RAL 7016
antraciet

RAL 9006
zilvergrijs

RAL 9011
zwart

RAL 7038
grijs

hellbeige

RAL 8019
donkerbruin

zien van Somfy Ilmo of Oximo motor

N.B. De kleuren zijn een benadering

(obstakeldetectie

van de werkelijke kleuren.

open-

staand raam) als opwaarts (bijvoorbeeld
bij vastgevroren pantser) weerstandherkenning heeft. Kortom, meer veiligheid
en duurzaamheid.
CE-markering op alle producten. Alle zonwering is ook
in structuurlak leverbaar. Vraag uw dealer.

Afgeronde kast| Afgeronde kast.
Lamelhoogte van 40 mm.

Tip: Kies een Somfy-motor met weerstandherkenning

Optie: - extrusiekast

voor meer veiligheid bij ramen die naar buiten

- extrusielamel

opengaan.

verticale zonwering

waarmee de motor zowel neerwaarts
bijvoorbeeld

Notitie

diagonale zonwering

ringen. Afhankelijk van uw wensen en

RAL 9016
wit

d o e ke n
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Kleurrijke

doeken

21
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Beschrijving

special products

Zonweringdoeken te kust en te keur. Dat kunnen we u gerust
beloven. We begrijpen dat het doek meer spreekt dan het
zonweringsysteem zelf. We geven echter aan beide aspecten
evenveel aandacht en kunnen u dan ook een scala aan doekdessins bieden van topkwaliteit. Aan u de keus!

Goed om te weten

Bij het oriënteren op een nieuwe zonZowel van het systeem zelf, als van het
doek. U kunt daarom kiezen uit de
collecties van Dickson, Swela, Sattler
en Giovanardi. Ruim 200 kleurdessins
maken het mogelijk uw eigen smaak in
uw zonwering tot uitdrukking te laten
komen. Omdat het doek de meeste aandacht trekt, is het belangrijk een aantal

Waterdichtheid

Doorhangen

Acryldoek wordt waterafstotend behandeld.

Zonweringsdoek staat altijd onder spanning.

Ze weerstaat een lichte regenbui bij een

De naden vangen de meeste spanning op.

hellingshoek van 14 graden. Voorwaarde

Als het doek opgerold wordt, komen de

is dat het doek goed onderhouden wordt.

naden boven op elkaar te liggen waardoor

Bij langere regenval moet het doek in de

ze platgedrukt worden. Daardoor kunnen de

cassette blijven. Is het doek nat, dan optimaal

naden en zomen licht uitgetrokken worden

laten drogen in geopende stand.

en zelfs een beetje doorhangen wanneer de
zonwering uitgerold wordt.

de doek te kennen. Dit om teleurstel-

Wafelvorming

Knik- en wrijfstreep

lingen te voorkomen. Zo kan er bij zon-

Dit kan voorkomen ter hoogte van de naden,

Deze ontstaan bij de confectie, de assemblage

weringdoeken streepvorming ontstaan,

zomen of in het midden van het doek. Door

of de plaatsing van het zonweringsdoek of

wafelvorming of is een zekere mate van

de dubbele dikte op het niveau van de naden

bij het gebruik nadien. Het gevolg is dat op

doorhangen mogelijk. Laat u door uw

ontstaat er een verschillende diameter bij het

de plaats van de vouwen en knikken een

vakspecialist hierover goed voorlichten.

oprollen van het doek. Dit fenomeen kan ver-

donkere streep zichtbaar wordt die lijkt op

sterkt worden door de oprollingsas of door

een potloodstreep (bij lichte kleuren) of een

de breedte van het doek. Wafelvorming kan

lichte streep die lijkt op een krijtstreep (bij

zich ook voordoen bij hevige regenval waarbij

donkere kleuren).

zakvorming ontstaat.

voor alle typen zonwering

eigenschappen van het geconfectioneer-

CE-markering op alle producten.

z o n w e r i n g d o e ke n

wering, is kleurstelling erg belangrijk.

bedieningen

22

Handige

bedieningen

23

2323

Electrische bediening is de standaard. IO-homecontrol is de

Besturingsmotoren

Bedieningen

ingssysteem voor aansturing van een

Kies Somfy Oximo. Bij strenge vorst

scala aan IO-homecontrol producten.

vastvriezen,

SunCircle zonwering past perfect in dit
toekomstige concept. U bespaart niet

af. Dit voorkomt doorbranding van de
motor en beschadiging aan het pantser.

2-weg IO-bedieningen

De obstakeldetectie voorkomt eveneens

Tahoma-box

dat het rolluik zich vastloopt op een

kun u via internet uw IO-home-

Voor terras- en uitvalschermen:

controleproducten aansturen. Dit is
zelfs mogelijk vanaf uw smartphone,

een naadloze sluiting van uw terrasof uitvalscherm waardoor uw doek
gevrijwaard wordt van vuil.

1-weg IO-bediening

is, u regelt het alles op afstand. Op de

De Somfy Altus RTS of Somfy LT motor

zogenaamde 2-weg bedieningen krijgt

bedient optimaal deze typen zonwering.
weerstandherkenning,

Staat uw zonwering nog uit, terwijl een
onverwachte tropische storm op komst

Voor screens:

Somfy

al bent u bijvoorbeeld op vakantie!

motor

met

speciaal

voor

screens. Zoals u ziet is het verstandig uw

u zelfs een bevestiging dat de opdracht
is uitgevoerd. Alles onder controle. Een
Zon- en windsensoren of regensensoren.

vakspecialist te raadplegen voor de juiste
informatie over besturing en bediening.

CE-markering op alle producten.

veilig gevoel!

voor alle typen zonwering

De Somfy Orea RTS motor zorgt voor

de

Notitie

Middels de Tahoma-box (soort modem)

openstaand raam.

is

alleen geld, maar ook tijd.

accessoires

rolluikpantsers

maar de Oximo-motor ‘voelt’ dit en slaat

Nieuw

Somfy IO-Homecontrol
IO-homecontrol is de trend: één bedien-

Voor rolluiken:
kunnen

special products

trend. SunCircle benut de technische mogelijkheden in de markt
en biedt u handige én slimme besturingen en bedieningen. Het
verhoogt uw comfort in zonwering en is duurzamer in gebruik.
Ook kan minder validiteit een afweging zijn om te kiezen voor
afstandsbediening.

s e r v i c e & g a ra n t i e

24

Vertrouwde

service & garantie

25

2525

special services

Zeven jaar garantie is nog steeds een unicum in de
zonweringmarkt. SunCircle werkt dagelijks aan kwaliteit op alle
onderdelen. Daarom bieden wij als zonweringfabrikant zeven jaar

fabrieksgarantie. Mocht er onverhoopt zich iets voordoen met uw
zonwering, dan staat uw SunCircle dealer voor u klaar.

Fabrieksgarantie en service

Contact
Tevens staat onze eigen technische

ontwikkeling waardoor de kwaliteit van

dienst altijd gereed om hem daarin bij

onze producten gewaarborgd blijft. Dit

te staan.

is mede een oorzaak dat we zeven jaar

Nijverheidsweg 22, 3771 ME Barneveld
Postbus 148, 3770 AC Barneveld
0342 - 44 31 25

fabrieksgarantie aan de consument kun-

Uw dealer kan u ook u uitnodigen voor

info@suncircle.nl

nen geven.

een bezoek aan onze showroom in

www.suncircle.nl

Barneveld. Daar ziet u alle zonweringUw SunCircle dealer kan u toelichten wat

producten die hij u leveren kan.

deze garantie inhoudt. Bij elk zonwering
treft u tevens een garantiekaart aan.

garantie & service

SunCircle investeert in onderzoek en

SunCircle biedt zonwering én service á
lá carte!

van onbezorgd genieten te garanderen!
De service van SunCircle gaat verder.
Allereerst is uw dealer getraind in verkoop, levering, montage en service op al
onze producten.
facebook.com/suncircle

linkedin.com/company/suncircle-b-v-

twitter.com/SunCircle_BV

plus.google.com/+SunCircleBVBarneveld

instagram.com/suncircle_bv

pinterest.com/suncirclebv/

bij uw SunCircle dealer

SunCircle doet er alles aan om u jaren

Nijverheidsweg 22, 3771 ME Barneveld
Postbus 148, 3770 AC Barneveld
0342 - 44 31 25
info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

