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Bravo 
 
De Bravo is een gesloten cassette die wordt 
gekenmerkt door de stijlvolle behuizing.

Heerlijk buiten genieten van het ontbijt of een gezellige barbecue met vrienden en familie. De uitgekiende terrasschermen van Sunpoint geven u 
alle ruimte om buiten te leven en te genieten. Bij Sunpoint heeft u de keuze uit twee type behuizingen. U kunt kiezen voor een semi-cassette of 
een volledig gesloten cassette. In het eerste geval is het doek beschermd tegen regen, maar de onderzijde is niet afgesloten. Bij het tweede geval 
is het doek geheel afgeschermd en dus nog beter bestand tegens weersinvloeden. De doekkeuze bepaalt voor een groot gedeelte het uiterlijk van 
uw zonwering. Bij uw Sunpoint specialist heeft u de keuze uit een grote collectie doeken. Zo kiest u wat het beste past bij uw woning.

Linea 
De Linea, een zéér compact scherm met een  
volledig gesloten cassette.

Populair 
 
De Populair, een semi-cassette scherm 
leverbaar voor een interessante prijs.

Coolshade 
De Coolshade, een gesloten cassette scherm 
leverbaar voor een interessante prijs.

Bella 
De Bella, kenmerkt zich door een mooie en 
volledig afgesloten cassette.

Furore 
De Furore, compacte vormgeving en volledig 
afgesloten cassette.

Bravo XL 
 
De Bravo XL deelt de kenmerken van de 
Bravo, grotere breedte en uitval mogelijk.

Sensation
De Sensation, een luxe scherm met gesloten 
cassette. Grote breedte en uitval mogelijk.

Terrasschermen
Terraszonwering “Zon weren met 

een blijvend vrij 
terras.”
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Markisolettes 
Een markisolette opent zich eerst verticaal om 
vervolgens diagonaal uit te vallen (maximale 
hoek van 90°). Dit maakt markisolettes uiterst 
geschikt voor hoge ramen. U heeft keuze 
uit de Markisolette Excellent 
en Markisolette Compact.

Met de uitvalschermen en markisolettes van Sunpoint houdt u de zon van uw ramen, zo blijft het heerlijk koel binnen en zijn uw 
meubels en raamdecoratie ook nog eens beschermd tegen de schadelijke invloeden van zonlicht. Uitvalschermen en markisolettes, een 
moderne doorvertaling, zijn samen verantwoordelijk voor de onverminderde populariteit van buitenzonwering. Uiterst effectief in het 
weren van (laagstaande) zon, zonder dat daarbij het vrije zicht naar buiten verloren gaat. 

Balance mini 
Het Balance mini uitvalscherm kenmerkt 
zich door de ronde vormgeving van de kast 
én de uiterst compacte cassette waarin het 
doek volledig beschermt wordt.

Uitvalschermen & Markisolettes
Gevelzonwering

“Het vrije uitzicht 
blijft behouden.”

Maxi Neos
Het Maxi Neos uitvalscherm kenmerkt zich 
door de afgeschuinde vormgeving van de 
kast én voorlijst, waardoor deze perfect 
op elkaar aansluiten en het doek volledig 
beschermt wordt.
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Al jaren vormen de markiezen van Sunpoint een unieke combinatie van romantiek en functionaliteit. Door het bijzondere 
uiterlijk zorgen markiezen voor een verfraaiing van ieder gebouw. Op onze eigen markiezenafdeling worden de producten op 
een ambachtelijke wijze geproduceerd. Naast de traditionele markiesframes en omkappingen van hout levert Sunpoint ook 
markiesframes en omkappingen in aluminium. De keuze van het doek bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van uw markies. 
Niet voor niets heeft uw Sunpoint specialist een ruime collectie aan markiesdoeken. Deze doeken zijn allemaal eenvoudig te 
onderhouden, weerbestendig en slijtvast. Zo geniet u langer van uw Sunpoint markies.

Markiezen
Gevelzonwering

Klapmodel
Bij het klapmodel is de uitval groter dan de hoogte van de 
markies. Hierdoor is het uitermate geschikt voor plaatsing 
boven ramen en kozijnen die naar buiten openen.

Standaard
 
De standaard markies is uitermate geschikt voor plaatsing 
bij ramen en kozijnen die naar binnen openen. De markies 
geeft ieder pand een nostalgische uitstraling.

Petmodel
De petmodel markiezen zijn speciaal ontwikkeld voor 
plaatsing waar een vrije doorloop van belang is. Het 
nostalgische effect blijft echter ook hier behouden.

“De uitstraling van 
toen, de 

zonweringseisen 
van nu.”
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Met screens van Sunpoint beperkt u het binnenkomend zonlicht zonder het uitzicht te hoeven missen, bovendien zorgen screens ervoor dat de 
temperatuur in huis niet te hoog oploopt. Screens filteren zon en warmte en beschermen tegelijkertijd uw spullen tegen mogelijke verkleuring. 
Screens zijn naast de standaard uitvoering ook met een ritssluiting leverbaar. Het grote voordeel ten opzichte van het standaard model is dat het 
doek over de gehele hoogte in de geleiders gefixeerd wordt door middel van een rits. Hierdoor is er geen opening meer tussen geleiders en doek 
(Door deze fixatie van het doek in de geleiders), is de zip-screen 100% windvast en worden insecten buiten de deur gehouden. 

Screens
Verticale zonwering “Zonder 

ruimteverlies 
effectief de zon 

weren.”

Screen Forza Zip
De standaard ritsscreen die in bijna iedere 
situatie te plaatsen is. Veelzijdig en met 
verschillende kastvormen uit te voeren. 
Voor ieder wat wils.

XL Zip
Zoals de naam al doet vermoeden is deze 
screen in grotere maten beschikbaar 
dan zijn soortgenoten. Door de speciale 
samenstelling van profielen tot maar 
liefst 6 meter hoog of breed 
uit te voeren.

Screen
 
Het instapmodel verticale zonwering, 
eigenhandig verantwoordelijk voor de 
‘verticale’ revolutie op zonweringgebied. 
Beschikbaar met afgeschuinde of halfronde 
kast.

Screen Zip XS
De ritsscreen met extra smalle zijgeleiders 
om zo ook in situaties met weinig ruimte 
succesvol een hoogwaardige ritsscreen te 
kunnen plaatsen.
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Rolluiken van Sunpoint beveiligen, isoleren en bieden u privacy en rust. Bestaande uit een kast, zijgeleiders, onderlijst en pantser (lamellen) 
vormen deze onderdelen samen het rolluik. Kiest u voor een afgeschuinde kast, of toch liever een halfronde? U heeft keuze uit verschillende opties. 
Waar deze onderdelen een cosmetische functie hebben, geven de lamellen het rolluik zijn onderscheidende kenmerken. Om deze reden zijn de 
lamellen tevens de naamgever. Vraag uw dealer naar meer informatie.

Rolluiken
Verticale zonwering “Bescherm uw 

kostbaarheden, en 
weer de zon.”

CD 142 
De CD 142 is het standaard model rolluik. 
Doet wat het belooft voor een schappelijke 
prijs. Het beschermt u tegen ongewenste 
invloeden van buitenaf.

CD 150
De CD 150 is een verzwaard type CD 142 
rolluik. Betere bescherming en in grotere 
oppervlakten uit te voeren door de versterkte 
lamellen.

CD 942
 
De CD 942 is het meest geavanceerde 
rolluik in ons assortiment. Het extra sterke 
isolatieschuim kent geen meerdere in zijn 
segment. Beschikbaar met afgeschuinde of 
halfronde kast.

CD 135
De CD 135 is perfect toe te passen in een nis 
of koof, bijvoorbeeld bij een dakkapel, door 
de zeer compacte lamel en oproldiameter. 
Hierdoor is de rolluikkast kleiner uit te voeren 
dan bij standaard rolluiken.

QOMPACT
De Qompact rolluiken vormen een ‘all-in-one’ 
systeem dat extra bescherming biedt tegen 
inbraak en extreme weersomstandigheden. 
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Design zonweringslijn
“Het buitenleven en de beleving van terras en tuin wordt steeds belangrijker. Het terras en de huiskamer worden als het ware een verlengstuk 
van elkaar. Voor optimaal leefcomfort in huis en op het terras is een product als zonwering eigenlijk onontbeerlijk. Het biedt u bescherming tegen 
de zon in elk jaargetijde en u creëert rust en harmonie in huis en op het terras. Overkapping van uw terras met bijvoorbeeld een terrasscherm 
biedt u de mogelijkheid om vaker, langer en optimaal van het buitenleven te kunnen genieten. Voor een ontwerper ligt in zonwering een enorme 
uitdaging. De zonwering moet een geheel vormen met zijn omgeving. Kenmerkend in mijn ontwerpen van deze zonweringproducten zijn de 
strakke lijnen en de basiskleuren zwart en wit. In combinatie met een van de beschikbare doekkleuren kunt u een harmonieus geheel creëren dat 
past bij uw persoonlijke sfeer.” - Jan des Bouvrie

“Design- 
zonwering door 

Jan des Bouvrie.”

Cubola
Cubola, de veelzijdige design zonwering. 
Deze vrijstaande zonwering combineert 
perfect met de overige Jan des Bouvrie 
zonweringen door de kenmerkende 
vierkante staanders. Te openen in 
vlakke en schuine stand.

Terrasscherm
Dit terrasscherm kenmerkt zich door de 
rechthoekige cassette, die ook in gesloten 
stand een strak ontwerp aan de gevel is. De 
Jan des Bouvrie weet zich zonder moeite te 
meten met de hogere klasse terrasschermen 
op de markt.
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Vrijstaande zonwering 

Cubola, kenmerkt zich door het vierkante design. De 
variabele hoekverstelling maakt het mogelijk de Cubola te 
openen in vlakke en schuine stand. Zowel vrijstaand, aan de 
muur, of gekoppeld te plaatsen.
Twins, de budgetvriendelijke vrijstaande zonwering. Vrijwel 
overal te plaatsen om een schaduwrijke plek te creëren. 
Ideaal voor horecatoepassing.
Twins Solidare de vrijstaande zonwering met rits. Vrijwel 
overal te plaatsen om een schaduwrijke plek te creëren. 
Ideaal voor de horeca.

Pergolazonwering
Piazzola, het instapmodel pergolazonwering, ook wel 
gezien als de kant-en-klaar oplossing door de staanders 
die een overkapping creëren. De Piazzola is een uitstekend 
alternatief voor een terrasscherm bij plaatsing aan een 
zwakke muur. 
Solidare Pergola, de pergolazonwering met ritsgeleid doek 
dat rondom compleet is ingesloten, minder doorhangt én 
geen lichtinval tussen doek en geleider kent. Ook de Solidare 
Pergola is een uitstekend alternatief voor een terrasscherm 
bij plaatsing aan een zwakke muur.

Verandazonwering 

Summerlight, het instapmodel verandazonwering, doet 
wat het belooft, niet meer maar zeker niet minder. Ook 
verkrijgbaar als Verso en XL-uitvoeringen.
Solidare Veranda, de verandazonwering met ritsgeleid 
doek dat rondom compleet is ingesloten, minder doorhangt 
én geen lichtinval tussen doek en geleider kent. De Solidare 
Veranda wordt op de terrasoverkapping gemonteerd.
Solidare Verso, de verandazonwering met ritsgeleid doek. 
Hij kent alle eigenschappen van de Veranda maar de Verso 
wordt omgekeerd onder de terrasoverkapping geplaatst.

´s Zomers net even langer buiten blijven zitten met familie of wat goede vrienden. De barbecue doet wat langer dienst en ook 
de laatste fles wordt opengetrokken. Het is dat gevoel van buiten de deur genieten, in eigen tuin. Onze zonweringproducten 
versterken uw buitenleven onmiskenbaar. Met de vele opties is er altijd wel een oplossing op maat te vinden. 

Buitenleven
Terraszonwering

“Optimaal genieten van 
het buitenleven.”
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In de lente en zomer gaan deuren en ramen open om 
te genieten van de frisse buitenlucht. Echter, met het 
mooie weer komt ook de stroom met insecten weer op 
gang. Vooral met eten en slapen levert dit ongemak 
op. Sommige insecten dragen ziektes over en het is 
daarom verstandig om ze op afstand te houden met een 
professionele hor. Ons assortiment horren is afgestemd op 
de hedendaagse wensen van de consument. Omdat smaken 
en woonsituaties kunnen verschillen, is het verstandig u te 
laten adviseren welke hor het beste bij uw situatie past.

Aurora zet insecten buitenspel

Het meest sfeerbepalende onderdeel van de zonwering 
is het zonweringdoek. Het is dan ook belangrijk dat u een 
kwalitatief hoogwaardig doek kiest dat aansluit bij uw 
wensen, zodat u jarenlang geniet van de vele voordelen van 
buitenzonwering. Combineer het zonweringsysteem met 
de vele kleuren en dessins Tibelly zonweringdoek en creëer 
uw ideale zonwering. Welke buitenzonwering u ook kiest, 
het is het zonweringdoek dat het zo bijzonder maakt. Tibelly 
zonweringdoek beschermt, bespaart en bezorgt sfeer. Deze 
beloften doen wij u. 

Tibelly zet schaduw in een ander licht

Gebruiksgemak, dat is het sleutelwoord wanneer het gaat 
over de bedieningen van Somfy. In de huidige tijdsgeest is 
het bijna ondenkbaar dat we vroeger nog met een draaistang 
de zonwering handmatig in en uit moesten draaien. 
Alhoewel dit nog steeds een (nood)optie is biedt Somfy 
verscheidene opties om het gebruiksgemak te vegroten. 
U kunt kiezen voor het aansturen van uw zonwering via 
een afstandsbediening, wandschakelaar of zelfs via een 
app op uw tablet- of smartphone. Vraag uw dealer naar de 
uitgebreide mogelijkheden.

Somfy home control 

Wanneer u een Sunpoint zonwering koopt bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig product dat bij verantwoord gebruik 
jarenlang dienst doet als sfeervolle schaduwbrenger. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen werken we uitsluitend met de beste 
merken in de markt. Zo komen onze bedieningen exclusief van Somfy, onze doeken uit de Tibelly zonweringscollectie en bieden 
we u de mogelijkheid uw zonwering te combineren met de handige horren van Aurora, om zo nog meer comfort te creëren. De 
combinatie van deze merken en onze hoogwaardige producten maken Sunpoint de Shading specialist bij uitstek. 

Onze merken
“Alléén de beste merken 

en kwaliteitseisen.”
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