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Thuis
is waar we naar verlangen

als we onze rust en ontspanning
elders proberen te vinden.



Ontspanning



Welk type Zen*Zon knikarmscherm 
u ook kiest voor uw terras, van één 
ding kunt u verzekerd zijn: uw ter-
raszonwering is vervaardigd uit de 
meest hoogwaardige materialen.

Een etentje met vrienden, een goed 
boek lezen, een high tea serveren, 
‘s avonds genieten van een glaasje 
wijn samen... het wordt allemaal 
ontspannender en aangenamer on-
der een mooi knikarmscherm!

Laat u inspireren door uw Zen*Zon 
dealer. Geniet van een weldaad aan 
schaduw, op uw eigen terras.

Afbeelding: Suneye knikarmscherm

Knikarmschermen in diverse modellen leverbaar. Rond, zoals 
hierboven afgebeeld, of vierkant van vorm. Volwaardige cas-
sette, armen en doek opgeborgen en tegen weer en wind be-
schermd, of semi-cassette, half open. Standaard in Coconut 
Cream (ral 9001) of Mystical Silver (TNA). (Sunbasic in Coconut 
Cream en Hotstone Grey (ral 7016). Andere Ral kleuren tegen 
meerprijs.

Bediening handmatig of elektrisch, fabrikaat Somfy.  Kan wor-
den voorzien van een keur aan besturingen.

Rijke keuze aan zonweringsdoeken, uit o.a. de collecties van 
Swela, Dickson en Sattler.
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Knikarmschermen - modellen overzicht

Sunbasic: Semi-cassettescherm.
Max. 550 x 250 cm of 500 x 300 cm.
 Armtype: Basic.

Suncar 2: Cassettescherm.
 Max. 600 x 300 cm.
 Armtype: Twin Cable.

Suneye: Cassettescherm.
 Max. 550 x 300 cm.
 Armtype: Atlas.

SunSmart: Cassettescherm.
 Max. 600 x 300 cm.
 Armtype: Twin Cable.

Suneye XL: Cassettescherm.
 Max. 745x 350 cm.
 Armtype: Atlas.

Winbox: Cassettescherm.
 Max. 600 x 350 cm.
 Armtype: Win.
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Proef de zomer



Welbehagen



Zen*Zon uitvalschermen voor uw 
ramen vormen een ideale vorm van 
zonwering op plaatsen waar geen 
vrije doorloop nodig is voor het 
raam langs.

Deze karakteristieke vorm van ven-
sterzonwering maakt het binnen 
niet alleen heerlijk koel, ze zorgt ook 
voor een rijke aanblik van de gevel. 
Het door u gekozen doek maakt dat  
úw smaak uw huis accentueert!

Uitvalschermen zijn een ware verrij-
king voor uw huis. 

Afbeelding: IQ uitvalscherm

Diverse modellen, zowel in cassette als semi-cassette verkrijg-
baar. Standaard in Coconut Cream (ral 9001) of Mystical Silver 
(TNA). Andere Ral kleuren tegen meerprijs.

Standaard uitgevoerd met windvaste armen, afwijkende arm-
typen mogelijk.

Bediening handmatig of elektrisch, fabrikaat Somfy.  Kan wor-
den voorzien van een keur aan besturingen.

Rijke keuze aan zonweringsdoeken, uit o.a. de collecties van 
Swela, Dickson en Sattler.
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Zonweringsdoeken - informatie

Zonweringsdoek in Zen*Zon scher-
men is altijd rot- en schimmelvrij en 
kleurecht. Wij werken samen met 
grote weverijen zoals Swela, Dick-
son en Sattler. Voor u betekent dat 
keuze uit honderden kleuren en 
dessins. Uw Zen*Zon dealer kan u 
met raad en daad terzijde staan als 
het aankomt op het bepalen van de 
juiste kleur of dessin voor úw zon-
nescherm.

Wist u dat wij de zonweringsdoeken 
stikken met het gepatenteerde
Tenara® garen? Transparant en zeer 
slijtvast, veel sterker dan gewone 
garens!

Acryldoek
Doeken geweven uit acrylgaren heb-
ben een lange levensduur en hoge 
kleurechtheid. Alle grote weverijen 
in Europa verwerken acrylgaren tot 
zonweringsdoek. Een speciale coa-
ting als nabehandeling maakt het 
doek extra vuil afstotend.

Polyesterdoek
Zen*Zon heeft als polyesterdoek 
onder andere de smaakvolle Tea-
time Collection als optie. Doek wat 
uitblinkt door perfect doekgedrag 
en een betoverende doorschijning 
van zonlicht! Vraag er gerust naar.

Afbeelding:
Sunvas

Teatime 
31536







Voel de natuur



Vrije ruimte



Screens, ook wel vlakhangende zon-
wering genoemd, filteren de ener-
gie uit zonlicht. Het speciale glasve-
zeldoek is verkrijgbaar in prachtige 
kleuren uit meerdere collecties. Ken-
merk van dit doek is, dat er overdag 
geen inkijk naar binnen is, maar wel 
zicht naar buiten.

Binnen blijft het met screens aange-
naam koel, uw privacy blijft gewaar-
borgd en u behoudt uw blik op de 
buitenwereld. Omdat screens vlak 
tegen de gevel gemonteerd wor-
den, kunt u ongehinderd voor het 
raam langs lopen.

Afbeelding: Suneye GM screen

Ronde of vierkante vormgeving. Meerdere, al dan niet windvas-
te, geleidertypen mogelijk. Keuze uit vier standaard framekleu-
ren of een andere Ral kleur tegen meerprijs.

Bediening handmatig of elektrisch, fabrikaat Somfy.  Kan wor-
den voorzien van een keur aan besturingen.

Rijke keuze aan glasvezeldoeken, zowel uni als dessin.
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Screens - modellen & uitvoeringen

Screenmodel: type 67, 85 of 97 Screenmodel: type Suneye

Sunfix windvast: de onderregel van 
dit screen wordt automatisch ver-
grendeld in de geleiders.

Zipscreen windvast: aan het doek zit-
ten ritsen gesealed, die in de geleiders 
door een speciale inlage lopen.

Model: Screen 67, 85, 97
Een vierkante omkasting, in diverse 
maten. Kenmerkend voor Zen*Zon 
is de holle schuine voorkant.

Model: Screen Suneye
Een ronde omkasting, deze is er 
in één diameter. Sluit qua uiterlijk 
mooi aan bij het knikarmscherm 
Suneye 2-buis.
Standaard in Coconut Cream (ral 
9001), White Blossom (ral 9010), 
Hotstone Grey (ral 7016) of Mystical 
Silver (TNA).

Nadat u besloten hebt welk 
model u mooi vindt, kunt u 
kiezen uit de volgende
typen screens:
Een normale, standaard uit-
voering, of een windvaste 
uitvoering. Bij normale en 
Sunfix screens kunt u kiezen 
voor geleiders met of zon-
der lip om de doekspleet 
nagenoeg af te dichten*. Geleider zonder lip

Geleider
met lip

Rits
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*de spleet tussen het doek en de 
geleiders verschilt per type bedie-
ning.



Ruik de bloei





Leelawadee Flower

Ook wel Frangipani of Plumeria genoemd.

Deze bloem staat bekend om haar heerlijke geur, die met name   
’s nachts vrijkomt. Oorspronkelijk afkomstig uit Centraal- en Zuid 
Amerika, vinden we deze bloem over heel Azië verspreid. Landen 
als China, Thailand, Vietnam, Sri Lanka en Indonesië hechten 
speciale waarde aan deze bloem. De Leelawadee behoort tot de 
familie der Apoynaceae.

De bomen waaraan deze bloemen bloeien, worden daarom 
vaak bij tempels geplant. De meest voorkomende betekenissen 
zijn: vriendschap, levenslust, onsterfelijkheid en trouw. De bloe-
men worden vaak als offer gebruikt.

De Leelawadee bloem is het boegbeeld geworden van het 
Zen*Zon concept. De schoonheid, de uitstraling en het vriende-
lijke karakter van het bloempje maken haar een perfecte ambas-
sadrice voor de buitenbeleving die wij u mee willen geven.

Met Zen*Zon producten slaat u thuis een brug tussen binnen en 
buiten. Of u nu geniet van een verse kop thee, een glaasje wijn of 
een heerlijk etentje, alleen of met vrienden... Met Zen*Zon
creëert u een sfeer, waarin rust en ruimte centraal staan!

“Genieten is een kunst.”



Zonwering, met hart en ziel ontworpen
en met trots geproduceerd in Nederland

www.zen-zon.nl

Sunmaster NL, EN 13561
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