LICHT, LUCHT
EN RUIMTE
Schuif- en vouwwanden, deuren en ramen
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Ruimtes om heerlijk in te vertoeven
U houdt van de wijdte en stelt comfort
op prijs? Met de schuif- en vouwwanden
van Sunparadise creëert u een unieke
ruimte-ervaring in uw huis.
Welke openingsvariant u ook kiest.
Onze raam- en deurconstructies
voldoen aan de hoogste eisen voor een
moderne woonkwaliteit.

Waarom aluminium?
Moderne ramen moeten vooral goed geïsoleerd, duurzaam en gemakkelijk
te onderhouden zijn. Aluminium voldoet perfect aan deze drie eisen en heeft
bovendien de volgende voordelen:

Licht in gewicht,
maar robuust en duurzaam.

Lange levensduur
en volledige recyclebaarheid
zonder kwaliteitsverlies.

Meer dan 75% van het ooit
gewonnen aluminium is nog
steeds in gebruik.

Uitstekende thermische isolatie
dankzij thermische scheiding
en luchtdichtheid.

SCHUIFWAND

Eenvoudige bediening,
volledige transparantie
Met onze schuifwanden heft u de grenzen tussen binnen en buiten
op. Ze transformeren kamers in weidse woonlandschappen en met
veel glas en een zo min mogelijk zichtbaar profiel bieden ze een vrij
uitzicht naar buiten. De schuifdeuren kunnen met enkele
handbewegingen eenvoudig en geruisloos opzij worden
geschoven. Een intelligent systeem dat ruimte bespaart en
tegelijkertijd de binnenruimte naar buiten toe uitbreidt.

Creëer uw eigen
persoonlijke ruimte.
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Onze duurzame schuifoplossingen zijn gemaakt van
hoogwaardige materialen met technische perfectie en
voldoen aan hoge eisen op het gebied van
geluidsisolatie en warmte-isolatie. Ze zijn water- en
winddicht en bieden een hoge mate van veiligheid.
Dankzij een breed scala aan vormgevingsmogelijkheden
passen onze schuifwanden zich perfect aan de
individuele architectuur van uw huis aan.

COMFORT CLOSE & MICROVENT TECHNOLOGIEËN
HOOG BEDIENINGSGEMAK
TOT 6 VLEUGELS VOOR GROTE OPENINGEN
HOEKLOZE OPLOSSINGEN MOGELIJK

VOUWWAND

Maximale opening voor
een open woonruimte
Met de eerste zonnestralen wekken onze vouwwanden het
verlangen naar warmte, licht en vrijheid. Gelijkmatig opzij gevouwen
biedt het slanke aluminium systeem een royale opening naar het
terras, balkon of de tuin. Zo kunnen het interieur en het exterieur
handig met elkaar verbonden worden - zowel in particuliere
woningen als in restaurants of cafés.

Open nieuwe perspectieven
in elke dimensie.
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Onze vouwwanden voldoen aan de hoogste eisen van
het moderne design zonder in te boeten aan
energieprestaties. De deurvleugels kunnen individueel
worden gerangschikt en rollen bijna geruisloos door de
onderste geleiderollen. Met een eenvoudige bediening
wordt het binnenleven in een handomdraai naar buiten
verplaatst. Of andersom.

TOT 8 VLEUGELS VOOR GROTE OPENINGEN
INDIVIDUELE AANPASSING
SOEPELE OPENING EN SLUITING
VOLLEDIGE OPENING VAN DE WAND

DEUREN

De in- en uitgang voor
meer wooncomfort
Helder licht geeft elke woonkamer net dat beetje extra. Met onze
deuren nodigt u het daglicht in uw huis uit en verhoogt u merkbaar
de woonkwaliteit. Onze inbraakwerende deuren kunnen, afhankelijk
van het ontwerp en de eisen van de ruimte, zowel naar binnen als
naar buiten worden geopend.

Meer licht in het leven
bespaart energie.
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Naast een eigentijds design met eenvoudige profielen,
scoren onze deuroplossingen vooral door hun
duurzaamheid en uitstekende energie-efficiëntie
eigenschappen. Innovatieve technologie in onze
systemen maakt een uitstekende warmte-isolatie
mogelijk, die waardevolle verwarmingsenergie bespaart
en een comfortabel woongevoel geeft.

1- OF 2-VLEUGELIGE DEUROPLOSSINGEN
VEILIGHEID DOOR GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
HOGE THERMISCHE ISOLATIE
PRAKTISCH BARRIÈREVRIJE DOORGANG

RAMEN

Brengt leven
in elke ruimte
Ramen zijn echte vormgevers. Ze bieden een vrij uitzicht en creëren
ruimten die overspoeld worden met licht. Ze zijn flexibel en
aanpasbaar, ze kunnen worden geïntegreerd in elke architectuur en
toch hun eigen karakter in het huis brengen. U heeft de keuze
tussen verschillende openingsvarianten: ramen die naar binnen of
naar buiten opengaan, draaien en/of kantelen, dubbele schuiframen
en nog veel meer.

Transparantie en bescherming
perfect gecombineerd.
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Met onze ramen verhoogt u zowel de geluidsisolatie als
de veiligheid, bijvoorbeeld tegen inbraken.
Zowel kleine als grote raamafmetingen met
verschillende openingsvarianten kunnen volgens uw
behoeften worden gepland. Natuurlijk profiteert u, net
als bij onze deursystemen, ook van de unieke
warmte-isolatie dankzij de innovatieve technologie,
waardoor u energiekosten bespaart.

STABIEL EN VEILIG
UITZONDERLIJK HOGE STIJFHEID
IDEAAL VOOR GROTE EN KLEINE RAMEN
VERSCHILLENDE OPENINGSVARIANTEN

Maak gebruik van ons brede Sunparadise-gamma en onze
gebruikelijk competent advies. Meer informatie vindt u op

sunparadise.com
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