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HET TERRAS
WORDT MIJN
WELLNESS-OASE
Verleng het outdoor-seizoen met de Sunparadise
zomertuinsystemen. De zijkanten worden gesloten met
glazen schuifelementen of door eenvoudige glasfronten.
Zo bent u in ieder geval beschermd tegen wind en weer.
De binnenruimte wordt bovendien op koelere zonnige
dagen snel verwarmd en zorgt voor weldadige warmte.

Daksysteem – buiten-/binnenliggende statica
HAWAII 40

Daksysteem – binnenliggende statica
HAWAII 60

Vouwwand/deur/raam
FIESTA 42

Schuifwand
IDEAL 38

Compleet glazen schuifinstallatie
VG 15/VG 17

Compleet glazen schuifwand/stapelwand
FREESLIDE/FANTASY

Een ZOMERTUIN …
van Sunparadise tovert uw terras om
in een ongeëvenaarde wellness-oase
van aluminium en glas. De tijdloze
constructie en transparante optiek
zorgen voor een behaaglijk gevoel van
vrijheid en verhogen de bruikbaarheid
met een veelvoud. Bij opkomende
wind worden gewoon de zijkanten
gesloten en wanneer de avond al
wat koeler wordt, wordt uw terras
omgetoverd in een gezellige woon-
ruimte. Van zomers warme dagen
geniet u heerlijk verbonden met de
natuur; u krijgt daarbij geen grenzen
opelegd – in principe kan bijna elk
terras of iedere terrasoverkapping
tot een zomertuin uitgebreid of
omgebouwd worden.
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CHECKLIST
«Hoe zou ik mijn zomer- of wintertuin optimaal willen benutten; dienen de wanden geschoven,
gevouwen of gestapeld te worden; welke zonwering heb ik in gedachten?»
Uw vragen zullen «eindeloos» zijn. Achterhaal met behulp van deze korte checklist, welke
behoeften u op het gebied van uw nieuwe zomer-/wintertuin hebt en verneem van uw
vakpartner, welk Sunparadise systeem optimaal in deze behoeften voorziet.
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MIJN BEHOEFTEN-CHECKLIST 

1. GEBRUIK
 Terrasoverkapping 

Lente/zomer/herfst
 Overwintering van planten
 Woonruimte het hele jaar lang
  

 

2. DAKVARIANTEN
 Glazen dak
 Plat dak
 Plat dak met koekoek
 Glazen gevel

 

 

3. OPENINGSTYPES FRONTEN
 Schuifdeuren
 Draaideuren
 Rolwanden
 Vouwwanden
 Schuif-stapelwanden
 Ramen

 

 

4. VERBINDING MET HET  
HOOFDGEBOUW

 Permanent open
 Huis- of terrasdeuren
 Vouwinstallatie
 Schuifdeuren
 Compleet glazen  

scheidingselementen





5. BEGLAZING
 Enkele beglazing
 Isolatieglas 2-voudig
 Isolatieglas 3-voudig
 Zonwerend glas
 Geluidswerend glas
 Veiligheidsglas ESG
 Veiligheidsglas VSG
 Zelfreinigend glas
 Heat mirror glas – hoog isolerend

 

 

6. VENTILATIE/KOELING
 Kantelraam
 Dakraam
 Verluchtingsrooster
 Ventilator
 Airconditioninginstallatie

 

 

7. BESCHADUWING
Buiten
 Dak
 Zijdelingse elementen

Binnen
 Dak
 Zijdelingse elementen

 

 

8. STURING VAN DE  
BESCHADUWING

 Automatisch
 Handmatig

 

 

9. VERWARMING
 Verwarmd: centrale verwarming 

olie/gas; vloerverwarming;  
warmtepomp

 Op temperatuur gebracht (bv.  
infraroodverwarmingstoestel)

 Onverwarmd

 

 

10. VLOER
 Betonnen fundering
 Parket
 Laminaat
 Sokkelfundering
 Betegeling
 Stenen tegels

 

 

11. VERLICHTING
 LED-Verlichting
 Indirecte verlichting

 

 



DAKSYSTEMEN
Met het gezin gezellige uurtjes in de tuin of in de open lucht
doorbrengen, samen met vrienden iets te eten klaar maken
op het eigen terras of het er gewoon van nemen.
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Droomt u daarvan? Helaas zit het
weer niet altijd zo mee zoals we dat
wensen. En hier komen onze terras-
overkappingen in het spel – zij bieden
u bescherming tegen wind en regen
en zorgen voor schaduw bij felle hitte.
Er staan veelvuldige mogelijkheden
ter beschikking, ontdek de talrijke
openingsvarianten. U mag zich bo-
vendien verheugen op een qua vorm
mooi en tijdloos design Afgerond
wordt het aanbod door een aange-
paste LED-verlichting en hoogwaar-
dige poedercoating.

Maak gebruik van onze jarenlange knowhow en informeer bij uw vakpartner.
Bijkomende nuttige gegevens vindt u ook op www.sunparadise.com

Onze systemen doen alle wensen in vervulling gaan;  vind een aan uw 
behoeften aangepaste oplossing:

HAWAII 40 (ca. 200 dagen genieten)
Riante en onbegrensde seizoensgebonden overkapping: 
ze verlengt uw outdoor-seizoen

HAWAII 60 (ca. 250 dagen genieten)
Gesloten zomertuin:  beschutting tegen ongunstige 
weersomstandingheden het hele jaar lang

Vergelijk ook uit het wintertuinaanbod HAWAII 80
 (365 dagen genieten)



DAKSYSTEMEN ZOMERTUIN  WINTERTUIN
 HAWAII 40 HAWAII 60 HAWAII 80
Profielpositie buiten-/binnenliggend binnenliggend binnenliggend

Glastype enkel  enkel  isolatieglas 
 + isolatieglas + isolatieglas
Dakvorm all types all types all types
Isolatie alleen via glas alleen via glas alle bouwelementen
Formaten onbeperkt onbeperkt onbeperkt
Gebruik ca. 200 dagen per jaar  ca. 250 dagen per jaar 365 dagen per jaar
Onderbouw alleen niet-geïsoleerd deels geïsoleerd geïsoleerd 
  niet-geïsoleerd

Toepassing terras deels geïsoleerd:: woonruimte 
 carport terras uitbreiding van de 
 zwembad zwembad woonruimte 
 inkom inkom 
  overwintering van planten
Ventilatie dak ventilator met dakraam dakraam 
 schubvormige dakraam
Beschaduwing binnen en buiten binnen en buiten binnen en buiten
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Een licht terrasdak of een complex glazen huis, met zijn
zorgvuldige constructie en maximale transparantie weet
de HAWAII 40 te bekoren.
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HAWAII 40 biedt de mogelijkheid,
in een qua vorm mooi en tijdloos
design gevarieerde dakvormen neer
te zetten (lessenaarsdaken, stijgende
dakgootdragers, zadeldaken en an-
dere speciale constructies). Meerdere
profielvarianten laten het toe, het
draagvermogen van de dakconstructie
efficiënt aan al de statische eisen aan
te passen – van de kleine luifel tot
6 meter. Een dakuitbreiding is zonder
meer moeiteloos of optische nadelen
te allen tijde mogelijk. 

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische
scheiding en isolatie
• Modulair daksysteem met buiten- en binnenliggende dakdragers 

maakt tal van uiteenlopende vormen mogelijk
• Binnenprofielen voor warme verlichtingssystemen (LED)
• Beglazing van 8-31 mm mogelijk
• Modulair systeem met alle schuif-, vouw- en stapelwanden 

te combineren
• Dak oversteek max. 800 mm bij elke uitvoering mogelijk
• Geïntegreerde dakgoot met verborgen regenpijp
• Maximale, compleet glazen optiek

Toepassingsgebieden
Terrasdaken, carports, zwembadoverkappingen, pergola’s,
overkappingen.

DAKSYSTEEM – BUITEN-/BINNEN LIGGENDE STATICA

HAWAII  40

Terras overkapping om de hoek

Zadel dak

Met dak oversteek
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TERRASCOMFORT 
ZONDER GRENZEN

FLEXIBILITEIT QUA VORM 
EN FORMAAT

RUIM ASSORTIMENT AAN 
OPENINGSMOGELIJKHEDEN

ONOVERTREFBARE PRIJS- 
KWALITEITVERHOUDING 

RUIME KEUZE AAN 
STANDAARDKLEUREN
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Met de terrasoverkappingen van 

Sunparadise kunt u van uw tuin, het terras 

of uw balkon het hele jaar lang genieten 

en het outdoor-seizoen verlengen.

Laat u door uw vakpartner adviseren

en de op u afgestemde droom

van een mooie wellness-zomertuin

in vervulling gaan.
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DAKSYSTEEM – BINNENLIGGENDE STATICA

HAWAII 60 – de niet-geïsoleerde terrasoverkapping
met binnenliggende dakspanten.

Door het gebruik van isolatieglas

in het bereik van het dak kan het

terrasdak in een deels geïsoleerde

zone omgetoverd worden; hier

vinden bv. planten een geschikte

plaats om te overwinteren.

Herbeleef open lucht en verneem

meer over de onbeperkte inrichtings-

mogelijkheden met spanwijdtes van

max. 6 meter zonder middenzuil.

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie

• Modulair daksysteemmet binnenliggende dakspanten maakt tal van 

uiteenlopende vormen mogelijk

• Oplossing voor «semi-geïsoleerde ruimtes».

• Complete modulariteit met alle verticale systemen van Sunparadise

Toepassingsgebieden

Terrasdaken, carports, zwembadoverkappingen, pergola’s,

overkappingen, deels geïsoleerde uitvoering bv. voor de overwintering

van planten.

HAWAII 60
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SYSTEMEN
VOUWEN/SCHUIVEN
Kies het juiste systeem om uw ruimtes tegen wind en weer te beschermen.

Niet-ingelijste, compleet glazen vouw- of schuifinstallaties

Met deze compleet glazen uitvoering, schuifwand of 

schuif-/vouwwand wordt uw tuin optisch geïntegreerd 

in het overkapte bereik van het terras. U krijgt daarmee 

de maximale transparantie voor uw zomertuin. De schuif- 

wanden kunnen links of rechts geparkeerd worden, 

de vouwwanden zijn binnen of buiten te stapelen. 

Alle compleet glazen installaties zijn windafstotend en 

slagregendicht. Combineer zonder kozijn overhoeks 

of kies een variant met schuifbare elementen.

Ingelijste vouw- en schuifinstallaties

Deze oplossing biedt een aangenaam welzijnsklimaat.

Uw tuin wordt optimaal met het overkapte buitengedeelte

verbonden. De schuifwanden kunnen links of rechts 

geparkeerd, de vouwwanden kunnen binnen of buiten 

gestapeld worden. Daardoor komt u tot een optimaal 

gebruik van ruimte. De ingelijste systemen zijn absoluut 

wind- en waterdicht en bieden daardoor maximaal 

comfort voor uw buitenruimte.

Passieve zonne-energie

Voor welk systeem u ook opteert – schuiven, vouwen

of ook voor raamelementen. Voel met een zijdelingse be-

glazing de passieve zonnewarmte in uw zomertuin en maak

duurzaam gebruik van de energie voor uw leefruimte.

SYSTEMEN FIESTA 42 FIESTA 42 FIESTA 42 IDEAL 38 VG 15 / FREESLIDE /
VOUWEN/SCHUIVEN vouwwand deur raam  VG 17 FANTASY

Installatiebreedte geen grens tot 2.6 m tot 2.4 m tot 16 m tot 13 m tot 12 m 
     tot 16 m tot 20 m

Elementhoogte tot 2.7 m tot 2.7 m tot 2.4 m tot 2.6 m tot 2.6 m tot 2.6 m

Vleugelbreedte tot 1 m tot 1.3 m tot 1.2 m tot 2.0 m tot 1.3 m tot 800 mm 
      tot 1400 mm

Handgreep-/ vlakke hand- meervoudige raamhandgreep standaard standaard staalkabel 
afsluitvarianten grepen langs vergrendeling snapschoot aan weerszijden aan weerszijden (opties verkrijgbaar) 
 binnen bedien- met handgreep- (opties verkrijgbaar) schuifbaar schuifbaar of draaibare 
 baar garnituur  (opties verkrijgbaar) (opties verkrijgbaar) handgreep

Glasdikte 4 – 27 mm 4 – 27 mm 4 – 27 mm 4 – 20 mm 8 – 10 mm 8 – 10 mm

Parkerruimte opening naar opening naar opening naar  opening naar opening naar opening naar 
 binnen of buiten binnen of buiten binnen rechts of links rechts of links binnen of buiten 
      

Meelopend ja ja ja ja afdichtprofiel in  mogelijk 
draairaam     het leveringspak-  
     ket inbegrepen

v  loerrail op vloerhoogte op vloerhoogte aanslagprofiel installatiekleur,  VG 15 op vloerhoogte 
 of met aanslag- of met aanslag  loopvlak installatiekleur realiseerbaar 
 en omklap-   geëloxeerd of geëloxeerd 
 profiel    VG 17 of geëloxeerd

Geluidwering mogelijk mogelijk mogelijk mogelijk gering gering

Wind-/slagregen- getest getest getest getest getest getest 
dichtheid

Aan de onderhoudsvrije vouw- en schuifwanden beleeft u jarenlang plezier. Doe beroep op onze jarenlange knowhow en

informeer bij uw vakpartner. Bijkomende nuttige informatie vindt u ook op www.sunparadise.com
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VOUWWAND / DEUR / RAAM

Beglazingen van allerlei aard voor ramen, deuren en vouwwanden.
Doordacht systeem van thermisch niet-gescheiden aluminiumprofielen,
op maat gemaakt en voor diverse toepassingsgebieden.

De vouwwand wordt naar keuze naar
binnen of buiten, naar rechts of links
vanuit het midden bediend. Het eerste
element kan als deur ontworpen
en voor het openen langs binnen
of buiten met cilinder en deurklink
uitgerust worden. Ook combinaties
met draai-, kantel- en draai-/kantel-
ramen en ook schuine beglazingen
zijn mogelijk. Al de uitvoerigen
hebben dezelfde bouwdiepte en
kunnen zodoende zonder verplaat-
sing verbonden worden. 

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie
• Compleet systeem met gevarieerd programma
• Uiteenlopende modeltypes zoals vouwwand, deur, raam, 

vaststaand element vrij te combineren
• Bovenaan hangende en onderaan lopende vouwwand mogelijk
• Bijkomend passende profielen voor aansluitingen von eender welke aard
• Buiten en binnen openend mogelijk (vouwwand, deur)
• Omklapbare vloerrail voor inbouw op vloerhoogte en opvang van vuil
• Oplossing voor overhoekse loop (zonder stijlen, wegschuifbaar)
• Voor alle varianten staan er verschillende handgrepen ter beschikking
• Balustrade-elementen voor de afsluiting van het balkon
• Deur met meervoudige vergrendeling voor maximale veiligheid
• Glasdikte tot max. 27 mm mogelijk

Toepassingsgebieden
Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen
Balkonbalustrades, kantoorscheidingswanden, windvleugel.

FIESTA 42
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Vouwwand als zwembad beglazing
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SCHUIFWAND

Het schiufwandsysteem is van aluminiumprofielen zonder
thermische scheiding gemaakt en is in het bijzonder geschikt
voor grote toepassingen.

De IDÉAL 38 biedt een comfortabel
schuifgevoel met minimaal lawaaini-
veau door de roestvrij stalen, kogel-
gelagerde looprollen. Deze bewegen
zich op een kwalitatief hoogwaardige,
geëloxeerde looprail die een duur-
zaam gebruik zonder slijtage door
wrijving door rol of omgeving garan-
deert. 

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie
• Verstelbare looprollen
• Geëloxeerde looprails
• 1- tot 4-sporig realiseerbaar
• Afmetingen tot 16 m breedte en 2.6 m hoogte

Toepassingsgebieden
Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen,
balkonbalustrades, kantoorscheidingswanden, windvleugel.

IDEAL 38
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De compleet glazen schuifwanden VG 15 en VG 17 zijn
gebaseerd op uiterst compacte en lichte aluminium-
profielsystemen voor de opname van grote glaselementen.
Ze overtuigen door transparantie en design.

2 2

Beide systemen zijn in 2-, 3-, 4- of
5-sporige (VG 17 ook in 6-sporige)
uitvoering leverbaar. De afzonderlijke
elementen lopen op kogelgelagerde
looprollen en zijn uitgerust met mee-
nemers die het volgende element bij
de sluiting automatisch meetrekken.
De vergrendeling gebeurt in principe
met knipslot voor een bediening langs
binnen. De individuele glasruiten
lopen onderaan in een smalle loop-
schoen en worden bovenaan enkel en
alleen in het plafondprofiel geleid – 
volledig zonder bijkomende kozijnen. 
Als bescherming tegen stof, wind en
weer dient deze schuifwand vooral
voor de beglazing van balkons en
terrassen en als scheidingselement
binnenhuis. Door de veelzijdige
uitrustingsmogelijkheden kunnen
er maximale openingen in glazen
transparantie gerealiseerd worden,
ook overhoeks.

Compleet glazen/niet-geïsoleerd systeem zonder isolatie
• Solide design
• Oplossing voor loop overhoeks (zonder stijl)
• Met dubbele looprollen beschikbaar
• Elk aantal sporen combineerbaar/ te combineren
• Loop- en vloerrail gescheiden
• Slotkast en cilinder op vloerhoogte
• Met uitgebreid toepassingsgebied (bv. gebruik binnenshuis)

Toepassingsgebieden
Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen, balkon- 
balustrades, kantoorscheidingswanden, windvleugel en voor tal van 
creatieve ideeën zoals kleerkast, vitrine, loketzone, scheidingselement, 
douchecabine, enz.

Wat onderscheid de VG 17 van de VG 15?
De VG 17 biedt een speciaal afwateringsconcept, een meerdelige  
vloerrail, verstelbare loopwagens en hoogwaardig metalen beslag.

COMPLEET GLAZEN SCHUIFINSTALLATIE

VG 15/VG 17
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COMPLEET GLAZEN SCHUIFWANDEN/STAPELWANDEN

Dit compleet glazen schuif-/stapelwandsysteem verandert
uw balkon in een gezellige en veelzijdig bruikbare vrijetijdsoase
of u krijgt daarmee voor uw woning extra leefruimte,
comfort en een waardeverhoging.

FREESLIDE /FANTASY is een onopval-
lend en flexibel systeem. Uw balkon is
met Freeslide beschermd tegen wind,
regen, vervuiling en lawaai van buiten
en zorgt zodoende van de lente tot
het late najaar voor een bijzondere
en aantrekkelijke balkonsfeer. De
elementen van het hoogwaardige,
compleet glazen systeem kunnen ook
rond de hoeken gebracht en comfor-
tabel in een parkeerruimte gestapeld
worden. Voor meer comfort worden
de schuifvleugels met verticale kozijn-
profielen en afdichtingen uitgerust.
De bediening, waaronder het openen
en sluiten, is zeer eenvoudig; ook de
reiniging van de glazen buitenvlak-
ken kan langs binnen doorgevoerd 
worden.

Compleet glazen/niet-geïsoleerd systeem zonder isolatie
• Punten in alle hoeken mogelijk (90-270 °)
• In hoogte verstelbaar profiel als standaard
• Oplossing met kozijn beschikbaar
• Zachte beweging van de elementen
• Horizontaal gelagerde looprollen
• Geringe benodigde ruimte in de parkeerruimte
• Montage op vloerhoogte
• Optioneel compleet glazen vleugel met kozijn evenals handgrepen 

en slotkasten mogelijk
• Compleet glazen uitvoering met transparante stoot-/ 

spleetafdichtingen mogelijk

Toepassingsgebieden
Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen,
kantoorscheidingswanden, windvleugel. 

FREESLIDE/FANTASY
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