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ABOUT US

SunArt staat voor duurzaamheid, kwaliteit en vakmanschap. We willen onze 

klanten inspireren en innoveren op het gebied van aluminium. Dit allemaal om 

te laten zien dat het buitenleven ontspanning en gezelligheid kan bieden. He-

erlijk buiten eten en drinken, de kinderen lekker in uw eigen tuin laten spelen 

of gewoon rustig van de zon genieten. SunArt kan betaalbare luxe kwaliteit 

leveren. Jaarlijks komen we met nieuwe ideeën en toepassingen. Zodat u volop 

kunt genieten van de nieuwe trends in uw tuin & terras.

Het gebruik van duurzaam materiaal, een hoogwaardige coating en intelligente 

uitbreidingsmogelijkheden zorgen voor een doordacht systeem dat past bij elk 

type woning. Bij SunArt ligt de focus niet alleen op het adembenemende design 

van de producten. Onze productontwikkeling is altijd gebaseerd op de laatste, 

innovatieve technische trends. Zoals de modulaire opbouw van de verschillende 

systemen & verborgen bevestigingsdelen. Of het nu gaat om verlichting, schu-

ifsystemen, vaste elementen, terrasschuifdaken, vouwdaken of lamellendaken, 

het is allemaal mogelijk met de luxe van SunArt.
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VOUWDAK 
PROFIELSYSTEMEN

Midden railprofiel

Groot gootprofiel

Grote draagprofiel

Kleine draagprofiel

De Salvia terrasoverkapping biedt extra 
woongenot in uw tuin door flexibiliteit. De 
overkapping beschikt over een UV-we-
rend en waterafstotend PVC doek. Zit u 
bijvoorbeeld op het terras en wilt u lekker 
zonnen? Laat dan met één druk op de 
knop het doek open gaan doormiddel 
van de ingebouwde Somfy motor. Zo kunt 
u direct genieten van maximale lichtinval 
en het mooie weer. Zit u toch liever in de 
schaduw of zoekt u bescherming tegen 
wind, regen of uv-straling, dan sluit u het 
doek met weer één druk op de knop!

U geniet 4 seizoenen lang op uw terras, 
zeker wanneer u deze ook comfortabel 
afsluit met onze glassystemen & alumini-
um wanden.

De Salvia terrasoverkapping heeft een 
geïntegreerde LED verlichting. Verder 
kenmerkt de Salvia zich door een alu-
minium frame en een PVC waterafsto-
tend doek. Bovendien is de regengoot 
voorzien van een anti-tocht systeem. Dit 
systeem voorkomt dat er wind tussen het 
plafonddoek, de rails en de regengoot 
naar binnen dringt.
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LAMELLEN DAK 
PROFIELSYSTEMEN

Afdekprofiel

Gootprofiel

Railprofiel

Staander

De Sedano terrasoverkapping is in zeer 
korte tijd enorm populair geworden ge-
zien de vele mogelijkheden. Op een zon-
nige dag opent u de lamellen om heerlijk 
van de buitenlucht en de zon te kunnen 
genieten. Mocht u last hebben van 
uv-straling, wind of regen, dan kunt u de 
lamellen met één druk op de knop weer 
afsluiten. De geïntegreerde ingebouwde 
regengoot zorgt voor de noodzakelijke 
afwatering.

De Sedano terrasoverkapping is besc-
hermd tegen hevige sneeuw- of regen-
val. Zo is de Sedano ook zeer sterk bij een 
ruime oppervlakte voor een groot ter-
ras. De Somfy motor met hoge kwaliteit 
pakking in combinatie met een comple-
et waterdicht dak garandeert dat u de 
overkapping in alle vier seizoenen opti-
maal kunt gebruiken. Met de afstands-
bediening bedient u de Sedano op een 
eenvoudige wijze.

Lamelprofiel

Staander afdekprofiel
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PREMIUM 
LAMELLEN DAK 
PROFIELSYSTEMENBoven koppelprofiel

Lamelprofiel

80x200 gootprofiel

Met één druk op de knop beschikt u 
over een open ruimte boven het terras! 
De Lavanda terrasoverkapping heeft 
namelijk de mogelijkheid dat de lamel-
len geopend kunnen worden, zo creëert 
u een cabrio-effect in uw tuin.

De lamellen zijn gemaakt van alumi-
nium, dat betekent dat deze veilige 
constructie bestand is tegen hevige 
sneeuw- of regenval. De Somfy motor en 
hoge kwaliteit pakking garandeert dat 
u de Lavanda terrasoverkapping wer-
kelijk in alle weersomstandigheden kunt 
gebruiken.

Met de Lavanda terrasoverkapping 
creëert u een buitenruimte die besc-
herming biedt tegen ieder weertype. 
Wanneer u de bewegende lamellen 
openschuift ontstaat er een grote open 
ruimte boven uw terras. En tijdens het 
sluiten drukken de lamellen gelijktijdig op 
de pakking van de zijprofielen en zorgen 
zo voor optimale bescherming.

160x160 staander

Goot afdekprofiel





VAST DAK
PROFIELSYSTEMEN

Muurprofiel

Rechte gootprofiel

Ronde gootprofiel

Afdekprofiel

Het buitengevoel naar binnen halen 
of het binnen gevoel naar buiten bren-
gen. Het is beide mogelijk met de luxe 
van onze Delfinio & Alloro terrasover-
kappingen. Aluminium is een stabiel en 
onderhoudsvrij materiaal, ook zijn de 
aluminiumprofielen geanodiseerd en 
gepoedercoat op kleur. Zo geniet u het 
hele jaar van het buitenleven. 

U bent vrij in het kiezen van uw gewens-
te beplating over uw terrasoverkapping. 
Voor de beplating van de overkappin-
gen kunt u kiezen uit polycarbonaat pla-
ten (Delfinio) of glas (Alloro). Het voorde-
el van polycarbonaat is dat het een licht 
materiaal is en daarmee grote overspan-
ningen mogelijk zijn. Afhankelijk van de 
dikte en de uitvoering (opaal & helder) 
laat een polycarbonaat plaat 22 tot 82 
procent licht door. Het voordeel van glas 
is dat er erg veel lichtinval is overdag, ook 
kunt u ’s nachts de prachtige sterrenhe-
mel bekijken onder uw overkapping.

Staander

Rabatprofiel

Liggerprofiel



VAST DAK
PROFIELSYSTEMEN

Ligger afdekprofiel

Ligger afdekprofiel boven

Het buitengevoel naar binnen halen 
of het binnen gevoel naar buiten bren-
gen. Het is beide mogelijk met de luxe 
van onze Delfinio & Alloro terrasover-
kappingen. Aluminium is een stabiel en 
onderhoudsvrij materiaal, ook zijn de 
aluminiumprofielen geanodiseerd en 
gepoedercoat op kleur. Zo geniet u het 
hele jaar van het buitenleven. 

U bent vrij in het kiezen van uw gewens-
te beplating over uw terrasoverkapping. 
Voor de beplating van de overkappin-
gen kunt u kiezen uit polycarbonaat pla-
ten (Delfinio) of glas (Alloro). Het voorde-
el van polycarbonaat is dat het een licht 
materiaal is en daarmee grote overspan-
ningen mogelijk zijn. Afhankelijk van de 
dikte en de uitvoering (opaal & helder) 
laat een polycarbonaat plaat 22 tot 82 
procent licht door. Het voordeel van glas 
is dat er erg veel lichtinval is overdag, ook 
kunt u ’s nachts de prachtige sterrenhe-
mel bekijken onder uw overkapping.

Zij afdekprofiel





Zij kozijn afdekprofiel 22 mm dubbel glassysteem profiel



GLAZEN 
SCHUIFWAND 
SYSTEMEN

Boven kozijnprofiel

Onderrailprofiel

22 mm meenemerprofiel

Bovenrailprofiel

Zij kozijnprofiel

Onder schuifrailprofiel

Meenemerprofiel

De Viola glazenschuifwanden bestaan 
uit meerdere schuifbare glazen die door 
handige deurmeenemers in één bewe-
ging zijn te openen of sluiten. Met Viola 
glazenschuifwanden maakt u van uw 
terrasoverkapping letterlijk ineen keer 
een luxe tuinkamer. Met veel plezier kunt 
u het hele jaar door genieten van uw tuin 
én uw terras. U creëert als het ware een 
nieuwe plek in uw huis waar binnen en 
buiten samenkomen.

De Viola glazenschuifwanden zorgen 
voor optimale uitstraling en wooncomfort 
in uw huis. De Viola glazenschuifwand is 
praktisch onzichtbaar en vraagt geen 
enkele ingreep in de architectuur van uw 
gebouw. 

Onder kozijnprofiel

8 mm enkel glassysteemprofiel





GEMOTORISEERDE 
VERTICALE GLAZEN 
SCHUIFWAND 
SYSTEMENMotorkap afdekprofiel

Motorkapprofiel

Onderprofiel

24 mm leuningprofiel

24 mm glasprofiel

24 mm glasprofiel met meenemer

8 mm enkel glas systeemprofiel

De Mazzo glazenschuifwanden zijn het 
nieuwste automatische raamsystemen 
dat op veel gebieden en plaatsen de 
voorkeur heeft. De Mazzo verticale gla-
zenschuifwanden van SunArt werken so-
epel en vormen een geweldige aanvul-
ling op elk hedendaags architectonisch 
ontwerp. 

De verticale glazenschuifwanden, die 
worden geproduceerd met isolatieoplos-
singen en veiligheidskenmerken die ges-
chikt zijn voor alle weersomstandighe-
den, zijn een volledig automatische en 
verticaal openende glaspanelen. Speci-
aal ontworpen roestvrijstalen profielen en 
stalen dragers zijn 100% veilige en veilige 
systemen van het hoogste niveau.

Railprofiel



Buitenrailprofiel

Binnenrailprofiel

Rail afdekprofiel

Motor buisprofiel

GEMOTORISEERDE 
VERTICALE GLAZEN 

SCHUIFWAND 
SYSTEMEN

De Mazzo glazenschuifwanden zijn het 
nieuwste automatische raamsystemen 
dat op veel gebieden en plaatsen de 
voorkeur heeft. De Mazzo verticale gla-
zenschuifwanden van SunArt werken so-
epel en vormen een geweldige aanvul-
ling op elk hedendaags architectonisch 
ontwerp. 

De verticale glazenschuifwanden, die 
worden geproduceerd met isolatieoplos-
singen en veiligheidskenmerken die ges-
chikt zijn voor alle weersomstandighe-
den, zijn een volledig automatische en 
verticaal openende glaspanelen. Speci-
aal ontworpen roestvrijstalen profielen en 
stalen dragers zijn 100% veilige en veilige 
systemen van het hoogste niveau.





www.sunart.nl

•    7602 EC Almelo
•    e-mail: info@sunart.nl
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