SUNBASIC II / SUNBASIC II CASSETTE

Sunbasic II

Voor iedereen

Het Sunbasic II knikarmscherm is een ranke verschijning aan de gevel en zal geen storend beeld
opleveren. Er is aandacht besteed aan het design,
zodat u met recht trots kunt zijn op uw zonwering.
De kracht van een knikarmscherm zit hem in de
combinatie van een aantal factoren: de materiaaldikte van het aluminium, de techniek waarmee de
armen zijn uitgevoerd, de kwaliteit van het doek
en de bediening die u gekozen heeft. Op alle vlakken scoort de Sunbasic II hoge punten! Tel daarbij
op dat de Sunbasic II ontwikkeld is en gemaakt
wordt door Sunmaster in Nijkerk, een 100% Nederlandse zonweringsfabriek met meer dan 40
jaar expertise.

De Sunbasic en de Sunbasic Cassette zijn knikarmschermen voor
ieders budget. De prijs-kwaliteitverhouding is zeer goed, zodat u
jaren en jaren plezier zult hebben van uw aanschaf.

Zekerheid en vakmanschap
U koopt niet zomaar een scherm, indien u besluit
om de Sunbasic II of Sunbasic II cassette aan te
schaffen. Met de keuze voor dit scherm, kiest u
voor onze filosofie dat alleen het beste goed genoeg is. Wij zijn trots op onze producten en dragen dit graag uit.

Sunmaster NL, EN 13561
Postbus 1091, 3860 BB

Sunmaster zonwering is verder HR+ Ready gecertificeerd. HR staat voor Hoog Rendement.
Aangezien goede zonwering bij kan dragen aan
een lager energieverbruik op alle fronten, is het
belangrijk om goede zonwering te kunnen herkennen. Het HR+ logo staat garant voor goede
zonwering, waarmee koelings- en stookkosten teruggedrongen kunnen worden!

Onze zonweringen zijn gecertificeerd. Allereerst
voldoen onze producten aan de geldende CEnormering, in dit geval de EN13561. Daarin staat Sunmaster is lid van ROMAZO, een overkoepebepaald, aan welke eisen een zonnescherm moet lende, onafhankelijke brancheorganisatie met een
voldoen. Uw veiligheid staat daarbij voorop.
onpartijdige geschillencommissie.

Sunbasic II cassette

Zonweringsdoek
Acryldoek van Dickson, Sattler en Tibelly, Sunvasdoek van Swela.. kiest u maar! Sunmaster stikt al
haar doeken met het ultra bestendige, doorzichtige Tenara garen! Alle doeken zijn kleurecht, roten schimmelvrij en behandeld tegen aanhechting
van vuil.

De Sunbasic II Cassette heeft een dichte onderkant, waardoor armen en doek volledig weggeborgen zitten en de meeste weersinvloeden geen
vat kunnen krijgen. Bij de cassette uitvoering is er
dus beduidend minder onderhoud nodig!

Het zonweringsdoek is bepalend voor de sfeer
op uw terras. Met de honderden kleuren en dessins waaruit u kunt kiezen, is er altijd een doek te
vinden wat harmonieus bijdraagt aan een heerlijk
buitenleven! Moeite met kiezen? Vraag uw dealer
om advies. Sunmasterdealers zijn niet voor niets
specialisten!

Afgebeeld: het hart van het
systeem, de Basic knikarm.

Profiel aanzicht

Sunbasic II

Sunbasic II Cassette

Buitenleven is genieten!
Met een knikarmscherm maakt u van uw terras
een ideale buitenleefplaats. Riante schaduw over
een grote oppervlakte zorgt ervoor dat alles wat u
lief is beschut wordt tegen fel zonlicht en de schadelijke invloeden van UV-straling. Binnen in huis
houdt u alles koeler en voorkomt u verkleuring
van uw kostbare meubels, buiten op uw terras
kunt u optimaal genieten van de zomer! Een boek
lezen, op Facebook kijken, een kopje thee of koffie, misschien wel een lekker glas bier of goed glas
wijn naast u. Uw familie en vrienden ontvangt u
heerlijk buiten, zodat ze kunnen meegenieten van
uw oase!

Bediening
Beide schermen hebben in hun basisprijs een handbediening zitten, d.m.v. een slingerstang.
Wie meer comfort wenst, kan kiezen voor een Somfy motor met draaischakelaar binnen. Hier kunt u
als extra accessoire een bedrade zon- en windmeter bij aansluiten, zodat uw zonwering automatisch
reageert op weersveranderingen.
Nog comfortabeler wordt de bediening indien met
kiest voor een afstandbediende motor, waarbij er
een keur aan besturingsmogelijkheden is. Allemaal
draadloos, dus geen hak-, boor- en breekwerk om
bekabeling aan te leggen.
U kunt ook kiezen voor een afstandbediende Somfy io motor. Dat houdt in, dat u uw zonwering, met
toevoeging van de Somfy Tahoma box, kunt bedienen met een Smartphone of Tablet PC! (
+
)
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