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overzicht
MAATVOERINGEN PER MODEL

Type Omschrijving Buis
Ø

Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in (m2)

Max. stofgewicht
in kg

(incl. onderlat)Min. Max. Min. Max.
411 Kettingbediening Losse steunen 31 30 250 30 300  6,8  3,0
511 Kettingbediening Losse steunen 37 30 300 30 400 12,0  5,0
511 Kettingbediening Losse steunen 50 30 360 30 400 12,0  3,7
421 Kettingbediening Montageprofiel 31 30 250 30 300 12,0  5,0
521 Kettingbediening Montageprofiel 37 30 300 30 400 12,0  5,0
521 Kettingbediening Montageprofiel 50 30 360 30 400 12,0  3,7
481 Kettingbediening Cassette 31 30 250 30 300  6,8  3,0
481 Kettingbediening Cassette 37 30 300 30 300  6,8  3,0
424 LiteRise® Montageprofiel 31 60 250 40 250  6,2  3,0
484 LiteRise® Montageprofiel 31 60 250 40 250  6,2  3,0

416B Accumotor Losse steunen 31 50 250 30 300  6,8  3,5
426B Accumotor Montageprofiel 31 50 250 30 300  6,8  3,5
486B Accumotor Cassette 31 50 250 30 300  6,8  3,5
416 24 volt motor Losse steunen 31 50 250 30 300  6,8  3,5
426 24 volt motor Montageprofiel 31 50 250 30 300  6,8  3,5
486 24 volt motor Cassette 31 50 250 30 300  6,8  3,5
516 24 volt motor Losse steunen 37 50 300 30 400 12,0  3,5
526 24 volt motor Montageprofiel 37 50 300 30 400 12,0  3,5
516 230 volt motor Losse steunen 50 65 360 50 400 12,0 15,0
526 230 volt motor Montageprofiel 50 65 360 50 400 12,0 15,0
551 Kettingbediening Projectcassette 37 30 300 50 400 12,0  3,7
551 Kettingbediening Projectcassette 50 30 360 50 400 12,0  5,0
556 230 volt motor Projectcassette 50 65 360 50 400 12,0 15,0

DV 697 Onderlatbediening Dakraamrolgordijn 25 35 120 35 140  1,7 –
Smart enkel Handbediening Smart rolgordijn 12 35 125 40 140  1,7 –

Smart dubbel Handbediening Smart rolgordijn 12 35 125 70 250*  1,8 –
* Maximale hoogte Smart bij draai- kiepramen tot 15º is 180 cm.
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sunway® rolgordijnen

de SunWAY® rolgordijncollectie biedt een grote keuze aan stoffen, stofkwaliteiten, 
kleuren, modellen en toepassingen. Voor iedere ruimte of toepassing is er een 
geschikt model.

Het standaard SUNWAY® rolgordijn
het standaard rolgordijn is zeer compleet en decoratief.

• Bediening: metalen ketting
• Steunen: metalen designsteun in pearlchrome met grijze
  kunststof inlegkapjes
• Kettingmechanisme: grijs kunststof
• Onderlat: aluminium onderlat

Techniek
de techniek is totaal vernieuwd en bestaat uit een mooi compact en slank  
systeem. de nieuwe onderlat en cassette zijn leverbaar in 5 kleuren, waaronder 
een aantal met een matte (structuur) finish.

Kindveiligheid
Met het oog op kindveiligheid is er een aantal kindvriendelijke bedieningsvormen 
toegevoegd, waaronder LiteRise® en Smartcord®.

LiteRise® is handbedienbaar door middel van de onderlat. Smartcord® bediening 
heeft een intrekbaar koord met constante lengte. hierdoor zijn er geen lange 
koorden waarmee kinderen in aanraking komen.

Er zijn twee nieuwe motoren toegevoegd: een nieuwe, stille 24 Volt motor met  
slow start en stop functie en een nieuwe 9 Volt accumotor. Met een druk op de 
knop kan het rolgordijn bediend worden, waardoor kettingen overbodig worden.

naast introductie van deze kindvriendelijke bedieningsvormen heeft SunWAY®  
al haar producten aangepast om aan de nieuwe Europese Kindveiligheid 
wetgeving te voldoen.

dE CoLLECtiE
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algemene informatie

Stofsamenstellingen 
Co  Katoen is sterk en heeft een natuurlijke uitstraling. Kleuren komen 

goed tot hun recht op katoenen stoffen. Katoen is echter gevoelig voor 
verkleuring en heeft een krimptolerantie van 3%.

PES  Polyester is een synthetische vezel die minder gevoelig is voor vocht, 
warmte en zonlicht. 
Polyester heeft een krimptolerantie van ca. 1% en verkleurt niet snel.

PES-Co  Samengestelde stof van katoen en polyester met natuurlijke  
uitstraling van katoen en eigenschappen van polyester.  
de samenstelling wordt op etiket van stofstaal vermeld.

trevira CS®  trevira is een polyester kwaliteit met een brandvertragende   
eigenschap. overige eigenschappen komen overeen met polyester.

GF  Glasvezel is een kunstmatig geproduceerde vezel, gemaakt van  
gesmolten glas. net als polyester is deze vezel nauwelijks gevoelig 
voor vocht of warmte. deze vezel heeft tevens brandvertragende 
eigenschappen.

PA  Polyamide (nylon) is een synthetische vezel met goede bestendigheid 
tegen slijtage en is kreukarm en sneldrogend.

CV  Viscose is een kunstmatig vervaardigde vezel op basis van een  
natuurlijke grondstof, cellulose.

Li  Linnen is een natuurlijke plantaardige vezel. de eigenschappen van 
deze vezel komen voor een groot deel overeen met katoen

PVC  PVC is een kunststof dat een zeer brede toepassing kent. het is sterk, 
kan goed tegen vocht en is goed recyclebaar.

LRX Lurex is een textielgaren bestaande uit goud-, zilver- of bronskleurig
 metaalgaren.

Vormvastheid: rek en krimptolerantie
onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid kan stof glooien of schotelen. 
hierdoor kunnen er bijvoorbeeld lichtkieren ontstaan. 
in ruimtes met een hoge luchtvochtigheidsgraad en voor ramen met enkel glas
adviseren wij polyester, trevira, pvc of glasvezel stoffen.
Bij rolgordijnen met een grote oppervlakte kan door krimp en doorbuiging van de 
buis zogenoemde V-vorming in het doek optreden.

Patroonverloop
Zowel een bedrukt als een ingeweven patroon kan enigszins verlopen (ca. 2%). 
SunWAY® zal het patroon altijd uitlijnen op de onderlat.
Patronen (strepen) aan de zijkanten van het doek kunnen door patroonverloop niet 
100% worden uitgelijnd.
Bij draaien van de stof wordt het patroon 90º gedraaid. Bij toepassing van een 
plaknaad zal het patroon boven/onder de plaknaad niet doorlopen.
Patronen lopen niet door bij:
rolgordijnen die naast elkaar hangen, de beklede onderlat (type B) en bij 
schulpranden.

Scheef oprollen 
Rolgordijnen waarbij de breedte-hoogteverhouding 1:3 wordt overschreden 
kunnen mogelijk scheef oprollen. daarom adviseert SunWAY® bij deze afmetingen 
het rolgordijn te bestellen met zijgeleiding. om te voorkomen dat de stof bij het 
oprollen tegen het bedieningsmechaniek loopt wordt er aan bedieningszijde altijd  
3 mm vrijgehouden. 

indien bij deze maatverhouding zijgeleiding niet gewenst is, dan wordt aan 
bedieningszijde een ruimte vrijgehouden volgens onderstaande tabel.

Reinigen en Onderhoud
de meeste rolgordijnstoffen zijn antistatisch behandeld en trekken nagenoeg geen 
stof aan. Wij adviseren om de stof regelmatig schoon te maken met een plumeau 
of met een zachte droge borstel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en vermijd 
te hard wrijven of borstelen. het rolgordijn mag absoluut niet met vocht worden 
gereinigd omdat dit de coating of impregnatie kan aantasten. Alleen screenstoffen 
kunnen met een licht vochtige spons gereinigd worden.

Etiketinformatie
op de achterzijde van elk staal staat een etiket met daarop de stofeigenschappen 
en maximale maatvoering.

Producthoogte 
Ruimte tussen 

buis en bediening

< 1500 mm  5 mm

 1500 - 2000 mm  8 mm

> 2000 mm 10 mm

StoFSooRtEn En EiGEnSChAPPEn

01115 100%TREVIRA CS ®

D
Maximale maten kettingsysteem

195 cm
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Snijrichting
Plaknaad/draaibaar en maximale afmetingen
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algemene informatie

Transparantie 
In deze collectie onderscheiden we vier transparanties: 
Transparant: er kan vrijwel volledig door de stof heen gekeken 
worden.  
Half transparant: stof laat wel daglicht door, maar stof is 
zichtdicht.  
Dicht: stof laat nauwelijks licht door en is zichtdicht.
        
Black-Out: stof laat nagenoeg geen licht door en is zichtdicht.

Brandvertragend
Stoffen voorzien van dit pictogram hebben brandvertragende 
eigenschappen.  
dit betekent dat de stoffen zelfdovend zijn zodra de vuurhaard  
wordt weggehaald.
In deze collectie kennen we twee normen:
• De Duitse norm volgens DIN 4102 (B1).
• De Franse norm volgens NF P 92-503 (M1).
de stoffen die voldoen aan de norm B1 of M1 zijn onderworpen  
aan verschillende tests en hebben een certificaat gekregen.

Schulprand mogelijk
dit pictogram geeft aan of de stof met schulprand kan worden 
geleverd. Schulprand is alleen mogelijk i.c.m. onderlat type B.

Geschikt voor dakraam type DV697
dit symbool geeft aan of een stof geschikt is voor toepassing in 
een dakraam.

DustBlock® finish
Rolgordijnstoffen met het dustBlock®logo zijn voorzien van een 
speciale finish die de stof beschermt tegen droog vuil (stof, rook) 
en tegen vloeistoffen op water- of olie basis (bijvoorbeeld koffie, 
wijn, melk en ketchup). tevens verlengt de dustBlock® finish de 
levensduur van het product. de beschermende werking van de 
dustBlock® finish blijft ook na reiniging behouden en werkt aan 
beide zijden van de stof. 

Topar® finish
Een aantal rolgordijnstoffen uit deze collectie zijn behandeld 
met de topar® finish. Deze finish is aangepast aan de kleur 
van de stof en zorgt voor een hoge lichtreflectie en een 
vermindering van warmtetransmissie tot 30% ten opzichte van 
niet behandelde stoffen. Stoffen behandeld met de topar® finish 
zijn bestand tegen verontreinigingen zoals insectenuitwerpselen 
en condenswater. ook zijn ze bestand tegen alkalische 
schoonmaakmiddelen die bij het wassen van ramen met de stof 
in contact kunnen komen.

VERKLARinG VAn dE SYMBoLEn SnijRiChtinG 

360 cm 275 cm
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Plaknaad

A B

Voorbeeld stiknaad

Afhankelijk van de gewenste maatvoering van het rolgordijn is het in de meeste 
gevallen mogelijk om de stof een kwartslag (90º) te draaien en indien noodzakelijk 
te voorzien van een plaknaad.
Bij een order met meerdere rolgordijnen wordt, indien één rolgordijn moet worden 
gedraaid, de hele order in dezelfde snijrichting geproduceerd. hierdoor blijft de 
optiek van de rolgordijnen gelijk.

de snijrichtingen worden benoemd als A en B. 
Standaard wordt geproduceerd volgens snijrichting A, zonder plaknaad. indien 
de hoogte van het rolgordijn hoger is dan de breedte van de stof, wordt er 
geproduceerd volgens snijrichting B.
Als het rolgordijn breder en hoger is dan de breedte van de stof wordt snijrichting A 
geleverd met een plaknaad.

niet alle stoffen kunnen gedraaid worden. Check altijd het etiket op het stofstaal en 
het collectie overzicht.

Plaknaad
Mogelijk worden één of meer rolgordijnen uit de order, vanwege de afmeting, 
voorzien van een plaknaad. de plaknaad wordt altijd zo hoog mogelijk in het 
rolgordijn verwerkt.
de positie (hoogte) van de plaknaad wordt  bepaald door de buisdiameter, 
stofbreedte en type onderlat.
Plaknaden worden altijd geplakt en gestikt. Bij verduisteringsstof wordt de 
plaknaad geplakt en aan beide zijden ca. 5 cm gestikt, waardoor de naaldinslag 
aan de zijkanten iets zichtbaar is.

indien een plaknaad niet gewenst is, dient u dit duidelijk op het bestelformulier aan 
te geven.
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Bepaal vooraf op welke plaats het rolgordijn gemonteerd moet worden.  
Let bij het maatnemen op obstakels en belemmeringen als raam- of deurknoppen, 
uitzetijzers, plinten, tegelwerk, verwarmingsbuizen en tuimelramen.

In de dag
•  Meet de breedte tussen het kozijn of muur
• Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer.
•  Meet de breedte en hoogte op verschillende plaatsen en ga uit van de kleinste 

maat
• Vermeld dagmaat op uw order. 

in verband met de noodzakelijke speling wordt de opgegeven breedtemaat door 
SunWAY® met 3 mm verminderd. in de hoogte blijven de maten ongewijzigd. 
indien er geen maatreductie nodig is, vermeld dan blijvende maat op de order.

Op de dag
• Meet de breedte tussen het kozijn of muur + de gewenste overlapping  
•  Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer + de gewenste  

overlapping
• Vermeld blijvende maat op de order

algemene informatie
MEtEn
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algemene informatie
BEStELLEn

SERViCE

PRijSBEPALinG

WijZiGEn oF AnnuLEREn VAn EEn oRdER

GARAntiE

de prijzen zijn consumenten adviesprijzen in euro’s, inclusief BtW. 
Prijzen voor tussenliggende maten worden naar boven afgerond.
• Rolgordijnen smaller dan 60 cm breed worden berekend als 60 cm breed.
• Rolgordijnen minder hoog dan 100 cm worden berekend als 100 cm hoog.

Wijzigen of annuleren van een order kan uitsluitend schriftelijk en binnen 24 uur na 
ontvangst van de order.
op uw email of fax dient u duidelijk te vermelden WIJZIGING of ANNULERING.

SunWAY® geeft 2 jaar volledige garantie op materiaal- en assemblagefouten. 
Meer informatie hierover is te vinden in onze leveringsvoorwaarden. de garantie 
geldt uitsluitend voor producten binnen de minimale en maximale maten. 
Wijzigingen in materialen, samenstellingen, onderdelen, uitvoeringen, kleuren, 
confectie en assemblage zijn zonder vooraankondiging voorbehouden. de kleuren 
van de geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de kleurstalen in het 
stalenboek. textiel is onderhevig aan variaties. Subtiele afwijkingen in materiaal, 
patroon en kleur zijn onvermijdelijk en vallen binnen de geldende industrienormen. 
Bij naleveringen zijn verschillen in kleur en structuur mogelijk.

Op de website: www.sunway.nl staat het bestelformulier voor rolgordijnen.

Ordergegevens
• Uw referentie, klantennummer, factuur- en afleveradres
• Aantal
• Type, naam en modelcode
• Elektrische bediening (type motor, type trafo)
• Afwijkende diameter buis (geen meerprijs)
• Kleur steunen (standaard metalen designsteun in pearlchrome)
• Kleur cassette
• Kleur montageprofiel
• Stofkleur
• Breedte x hoogte (in mm)
• Blijvende maat of dagmaat
• Bedieningszijde links of rechts
• Montagehoogte (in mm)
• Montage in de dag of op de dag
• Wand- of plafondplaatsing bij montageprofiel
•  Kunststof bedieningsketting (wit, grijs of zwart)  

in plaats van metalen bedieningsketting
• Kunststof steunen in plaats van pearlchrome design steunen
• Type schulprand
• Type onderlat, type A, B of type C (type A is standaard)
• Kleur onderlat (standaard is aluminium)
• Zijgeleiding in- op de dag, zijwaarts
• Contrarollend

SunWAY® levert uitsluitend kwaliteitsproducten die met de grootste zorg op 
maat zijn gemaakt. Mochten de producten, ondanks de grote zorg die er aan is 
besteed, gebreken vertonen (materiaal en/of fabricagefouten) dan dient dit direct 
aan ons gemeld te worden. indien het product ter reparatie naar SunWAY® wordt 
opgestuurd zal de klacht alleen in behandeling worden genomen wanneer het 
product deugdelijk verpakt is. SunWAY® zal in alle gevallen in de gelegenheid 
gesteld moeten worden eventuele klachten te herstellen. 

transportschade dient binnen 48 uur bij SunWAY® gemeld te worden. Claims door 
transportschade die na 48 uur bij SunWAY® worden gemeld, kunnen helaas niet 
meer geaccepteerd worden. 
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algemene informatie
KindVRiEndELijKE SunWAY® RAAMBEKLEdinG

Veilige en eenvoudige bediening
opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En dat 
betekent dat gewone huishoudelijke zaken, zoals uw raambekleding, opeens een 
potentieel gevaar kunnen vormen. Bij SunWAY® beschouwen we kindveiligheid 
als onze hoogste prioriteit. het veiliger maken van onze raambekleding voor 
huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel 
van onze ontwerpfilosofie.
SunWAY® raambekleding voldoet altijd aan de minimum vereisten zoals 
voorgeschreven door de Europese norm En 13120. daarnaast ontwikkelen we 
voortdurend nieuwe en kindvriendelijke producten die uw interieur verfraaien en het 
gebruikscomfort verhogen.
Als gevolg van de wijzigingen in de Europese norm hebt u mogelijk enige 
wijzigingen aan uw raambekleding opgemerkt. de standaard bedieningslengte 
voor de meeste raambekleding met koord- of kettingbediening is teruggebracht tot 
maximaal 1 meter, om het risico op letsel bij jonge kinderen te beperken. 
 

Algemeen advies
SunWAY® wil kopers en gebruikers van raambekleding bewust maken van de 
risico’s die loshangende koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen. 
De volgende richtlijnen dienen daarom altijd in acht te worden genomen:
•  Laat jonge kinderen niet zonder toezicht in een potentieel onveilige omgeving 

spelen
•  Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen 

en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. houd deze daarom altijd 
buiten bereik van kinderen.  
Kies, in een omgeving met kinderen, bij voorkeur voor een koord- of kettingloze 
bedieningsoptie.

•  Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van ramen en 
raambekleding, zodat kinderen hier niet bij kunnen. 

•  Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid 
overeenkomstig de installatie-instructies om ieder risico te voorkomen.

Oplossingen  
in deze rolgordijncollectie zijn de volgende kindveilige bedieningssystemen 
beschikbaar om het risico op ongelukken voor kinderen te minimaliseren: 
 
•  LiteRise® rolgordijn, met deze bedieningsoptie kan het rolgordijn door het 

bedienen van de onderlat op elke gewenste hoogte worden gepositioneerd 
•  Accumotor, bij deze bedieningsoptie is het rolgordijn voorzien van een 

accumotor met radiofrequent ontvanger, en wordt bediend door middel van een 
afstandsbediening  

•  24 Volt elektrische bediening, bij deze bedieningsoptie is het rolgordijn voorzien 
van een 24 Volt motor en kan het rolgordijn worden bediend door middel van een 
schakelaar of afstandsbediening.  

•  Smart rolgordijn, dit in een rolgordijn is een uniek cassettesysteem dat compleet 
op het glas of kozijn is te plaatsen. de stof rolt op in de met de hand bedienbare 
cassette(s).  

  
Geeft u de voorkeur aan een rolgordijn met kettingbediening, dan zijn er extra 
onderdelen voor kindveiligheid beschikbaar.  
  
•  Met de meegeleverde kettingspanner dient u de bedieningsketting buiten het 

bereik van kinderen aan de muur bevestigen.  
•  Monteer de kettingspanner altijd minimaal 1,5 meter boven de vloer.  
•  De raambekleding wordt altijd geleverd met gedetailleerde installatie-instructies 

voor een kindveilige installatie.  
•  Al onze rolgordijnen met kettingbediening zijn voorzien van een 

waarschuwingslabel dat wijst op de potentiële gevaren.
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt KEttinGBEdiEninG

het SunWAY® rolgordijn met kettingbediening wordt geleverd op 2 systemen: 400 en 500 systeem.  
het type systeem is afhankelijk van de afmetingen en stofgewicht van het rolgordijn. Rolgordijnen tot 250 cm breed en 300 cm hoog worden standaard  
geleverd op het 400 systeem. Rolgordijnen vanaf 250 cm breed en vanaf 300 cm hoog worden geleverd op het 500 systeem.

type 411 wandplaatsing met pearlchrome steunen
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uitvoeringen

Rolgordijn met kettingbediening op Ø 31 mm buis 

Bediening:
Standaard: Metalen ketting
Opties: Kunststof ketting in wit, grijs of zwart 

Steunen:
Standaard:  Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties: Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Kunststof steunen in wit, grijs en zwart 
 met uitwisselbare inlegkapjes (minderprijs)

Kettingmechanisme:
Standaard: Grijs kunststof 
Opties:  Kunststof mechanisme in wit of zwart

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Bediening:
Standaard: Metalen ketting
Opties: Kunststof ketting in wit, grijs of zwart 

Steunen:
Standaard:  Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Stalen steun met kunststof afdekkap 
 in wit, grijs of zwart (minderprijs)

Kettingmechanisme: 
Standaard:  Grijs kunststof 
Opties:  Kunststof mechanisme in wit of zwart
 Metalen design mechanisme in Pearlchrome (meerpijs)

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 
staat in het collectie overzicht.  

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 
staat in het collectie overzicht.  

Rolgordijn met kettingbediening op Ø 37 mm / Ø 50 mm buis

tYPE 511tYPE 411

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
411 - Ø 31 mm 30 250 30 300 6,8

Maatvoering:

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
511 - Ø 37 mm 30 300 30 400 12
511 - Ø 50 mm 30 360 30 400 12

Maatvoering:
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt KEttinGBEdiEninG VooRGEMontEERd oP MontAGEPRoFiEL

het SunWAY® rolgordijn met kettingbediening op montageprofiel wordt geleverd op 2 systemen: 400 en 500 systeem.  
het type systeem is afhankelijk van de afmetingen en stofgewicht van het rolgordijn. Rolgordijnen tot 250 cm breed en 300 cm hoog worden standaard  
geleverd op het 400 systeem. Rolgordijnen vanaf 250 cm breed en vanaf 300 cm hoog worden geleverd op het 500 systeem. 
Beide systemen zijn eenvoudig te plaatsen aan wand of plafond.

type 421 plafondplaatsing met pearlchrome steunen
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uitvoeringen

Rolgordijn met montageprofiel op Ø 31 mm buis 

Montageprofiel:
Standaard:  Aluminium
Opties:  Wit of zwart
Clips: Blank metaal

Bediening:
Standaard: Metalen ketting
Opties: Kunststof ketting in wit, grijs of zwart

Steunen:
Standaard: Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Kunststof steunen in wit, grijs en zwart 
 met uitwisselbare inlegkapjes (minderprijs)

Kettingmechanisme:
Standaard: Grijs kunststof
Opties:  Kunststof mechanisme in wit of zwart

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Montageprofiel:
Standaard:  Aluminium
Opties:  Wit of zwart
Clips: Blank metaal

Bediening:
Standaard: Metalen ketting
Opties: Kunststof ketting in wit, grijs of zwart (geen meerprijs)

Steunen:
Standaard: Metalen designsteun in pearlchrome met grijze kunststof 
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Stalen steun met kunststof afdekkap 
 in wit, grijs of zwart (minderprijs)

Kettingmechanisme:
Standaard: Grijs kunststof
Opties:  Kunststof mechanisme in wit of zwart
 Metalen design mechanisme in Pearlchrome (meerpijs)

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 
staat in het collectie overzicht. Voor dit type rolgordijn geldt een meerprijs. Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 

staat in het collectie overzicht. Voor dit type rolgordijn geldt een meerprijs.

Rolgordijn met montageprofiel op Ø 37 mm / Ø 50 mm buis 

tYPE 421 tYPE 521

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
421 - Ø 31 mm 30 250 30 300 6,8

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
521 - Ø 37 mm 30 300 30 400 12
521 - Ø 50 mm 30 360 30 400 12

Maatvoering: Maatvoering:
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt KEttinGBEdiEninG VooRGEMontEERd in CASSEttE

het SunWAY® rolgordijn met kettingbediening in cassette wordt geleverd op het 400 systeem.  
de cassette biedt bescherming tegen vuil en verkleuring.
Rolgordijnen tot 250 cm breed en 300 cm hoog worden standaard geleverd met een Ø 31 mm buis.  
Rolgordijnen vanaf 250 cm breed en vanaf 300 cm hoog worden geleverd met Ø 37 mm buis.
De cassette is leverbaar in vijf kleuren: geanodiseerd aluminium (RAL 9006), wit (RAL 9010), crème (RAL 9001), lavagrijs en zwart (RAL 9005).  
Kleur cassette opgeven bij uw bestelling.

type 481 Aluminium cassette
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uitvoeringen

Rolgordijn met cassette op Ø 31 mm / Ø 37 mm buis Cassettekleuren 

Cassette:
Standaard: Aluminium (RAL 9006)    
Opties:  Kleuren wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 

Bediening: 
Standaard: Metalen ketting
Opties: Kunststof ketting in wit, grijs of zwart (geen meerprijs) 

Steunen:
Standaard: Aluminium 
Opties:  Wit en zwart

Kettingmechanisme:
Standaard:  Kunststof mechanisme in grijs
Opties:  Kleuren wit of zwart

Onderlat:
Standaard : Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Maatvoering:
Cassette: 87 mm diep x 78 mm hoog, inclusief steun

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 
staat in het collectie overzicht. Voor dit type rolgordijn geldt een meerprijs.

tYPE 481

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
481 - Ø 31 mm 30 250 30 300 6,8
481 - Ø 37 mm 30 360 30 300 6,8

Cassette 
wit 
RAL 9010 

Cassette 
crème 
RAL 9001 

Cassette 
aluminium 
RAL 9006
(= standaard)

Cassette 
lavagrijs 

Cassette 
zwart 
RAL 9005 
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt LitERiSE® hAndBEdiEninG oP MontAGEPRoFiEL oF in CASSEttE

het SunWAY® rolgordijn met LiteRise® handbediening heeft een kindvriendelijke bedieningsvorm en wordt geleverd op het 400 systeem. het rolgordijn kan door 
het bedienen van de onderlat op elke gewenste hoogte worden gepositioneerd. LiteRise® rolgordijnen worden, in verband met ingestelde veerspanning, uitsluitend 
voorgemonteerd op een montageprofiel geleverd.

! De onderlat moet wel met de hand bereikbaar zijn.

type 424 LiteRise® handbediening op montageprofiel, wandplaatsing met pearlchrome steunen
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uitvoeringen

Rolgordijn met LiteRise® handbediening 
Ø 31 mm buis op montageprofiel 

Rolgordijn met LiteRise® handbediening 
Ø 31 mm buis in cassette 

Montageprofiel:
Standaard :  Aluminium
Opties:  Wit of zwart
Clips: Blank metaal

Bediening:
Standaard: Onderlatbediening type A aluminum (RAL 9006)

Steunen:
Standaard: Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Kunststof steunen in wit, grijs en zwart 
 met uitwisselbare inlegkapjes (minderprijs)
 
Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Cassette:
Standaard :  Aluminium (RAL 9006)
Opties:  Kleuren wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 

Bediening:
Standaard: Onderlatbediening type A aluminum (RAL 9006)

Steunen:
Standaard: Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Kunststof steunen in wit, grijs en zwart 
 met uitwisselbare inlegkapjes (minderprijs) 

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

Maatvoering:
Cassette: 87 mm diep x 78 mm hoog, inclusief steun

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 
staat in het collectie overzicht. Voor dit type rolgordijn geldt een meerprijs.
! Niet mogelijk met beklede onderlat type B, schulprand of zijgeleiding. Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 

staat in het collectie overzicht. Voor dit type rolgordijn geldt een meerprijs.
! Niet mogelijk met beklede onderlat type B, schulprand of zijgeleiding.

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
424 - Ø 31 mm 60 250 40 250 6,2

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
484 - Ø 31 mm 60 250 40 250 6,2

Maatvoering:

tYPE 424 tYPE 484 
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt ACCuMotoR, GEïntEGREERdE RAdioFREquEnt ontVAnGER En AFStAndSBEdiEninG

het SunWAY® rolgordijn met accumotor heeft een kindvriendelijke bedieningsvorm en wordt geleverd op het 400 systeem.  
de accumotor is voorzien van een radiofrequent ontvanger en wordt bediend door middel van een afstandsbediening.  
door het aansluiten van een adapter of zonnepaneel kan de accumotor eenvoudig worden opgeladen.

type 416B met accumotor
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uitvoeringen

Rolgordijn met accumotor bediening op Ø 31 mm buis 

Bediening:
Standaard: 9 Volt accumotor met radio frequent ontvanger
Opties: 5-kanaalsafstandsbediening wit, zonnepaneel, oplader 9 Volt

Steunen:
Standaard:  Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Kunststof steunen in wit, grijs en zwart 
 met uitwisselbare inlegkapjes (minderprijs)

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

! Ook leverbaar op montageprofiel (Type 426B) en cassette (Type 486B).

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. informatie hierover 
staat in het collectie overzicht. Voor deze typen rolgordijn geldt een meerprijs.
Meerprijs voor ingebouwde accumotor met oplader en 5-kanaals 
afstandbediening, zie meerprijzen.

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
416B - Ø 31 mm 50 250 30 300 6,8
426B - Ø 31 mm 50 250 30 300 6,8
486B - Ø 31 mm 50 250 30 300 6,8

Maatvoering:

tYPE 416B

type 486B Accumotor in cassette
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt StiLLE 24 VoLt MotoR BEdiEninG

het SunWAY® rolgordijn met stille 24 Volt motor heeft een kindvriendelijke bedieningsvorm en wordt geleverd op 2 systemen: 400 en 500 systeem.  
het type systeem is afhankelijk van de afmeting en stofgewicht van het rolgordijn. 
Rolgordijnen tot 250 cm breed en 300 cm hoog worden standaard geleverd op het 400 systeem. 
Rolgordijnen vanaf 250 cm breed en vanaf 300 cm hoog worden geleverd op het 500 systeem.
de motor heeft een slow start en slow stop functie en is zeer stil. het programmeren van de boven- en onderinstelling is met behulp van de sleutel zeer eenvoudig. 
Bediening door middel van schakelaar of afstandsbediening.
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uitvoeringen

Rolgordijn met 24 Volt motor bediening op Ø 37 mm buisRolgordijn met 24 Volt motor bediening op Ø 31 mm buis 

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. 
informatie hierover staat in het collectie overzicht. 
Voor rolgordijnen met motor geldt een meerprijs.

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze.
informatie hierover staat in het collectie overzicht. 
Voor rolgordijnen met motor geldt een meerprijs.
Voor overige elektrische onderdelen, zie overzicht elektrische onderdelen 
in de prijslijst.

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
516 - Ø 37 mm 50 300 30 300 9
526 - Ø 37 mm 50 300 30 300 9

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
416 - Ø 31 mm 50 250 30 300 6,8
426 - Ø 31 mm 50 250 30 300 6,8
486 - Ø 31 mm 50 250 30 300 6,8

Maatvoering:Maatvoering:

tYPE 516tYPE 416

Bediening:
Standaard: 24 Volt motor
Opties: Schakelaar of afstandsbediening

Steunen:
Standaard:  Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties: Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart 
 Stalen steun met kunststof afdekkap 
 in wit, grijs of zwart (minderprijs)

Onderlat:
Standaard : Type A, in aluminium (RAL 9006) 
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

! Ook leverbaar op montageprofiel (Type 526).

Bediening:
Standaard: 24 Volt motor
Opties: Schakelaar of afstandsbediening

Steunen:
Standaard:  Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Kunststof steunen in wit, grijs en zwart 
 met uitwisselbare inlegkapjes (minderprijs)

Onderlat: 
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

! Ook leverbaar op montageprofiel (Type 426) en cassette (Type 486).
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt 230 VoLt MotoR BEdiEninG

het SunWAY® rolgordijn met 230 Volt motor heeft een kindvriendelijke bedieningsvorm en wordt geleverd op het 500 systeem op Ø 50 mm buis. 
Bediening door middel van schakelaar of afstandsbediening.
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uitvoeringen

Rolgordijn met 230 Volt motor bediening op Ø 50 mm buis 

Bediening:
Standaard: 230 Volt motor
Opties: Schakelaar of afstandsbediening

Steunen:
Standaard:  Metalen designsteun in pearlchrome 
 met grijze kunststof inlegkapjes
Opties:  Inlegkapjes voor metalen designsteun in wit of zwart
 Stalen steun met kunststof afdekkap
 in wit, grijs of zwart (minderprijs)
 Kunststof steunen niet mogelijk bij type 526

Onderlat:
Standaard: Type A, in aluminium (RAL 9006)
Opties: Type A in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005) 
 type B, beklede onderlat
 type C, geplakte onderlat in aluminium en RVS look
 Geen meerprijs

! Ook leverbaar op montageprofiel (Type 526).

tYPE 516

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. 
informatie hierover staat in het collectie overzicht. 
Voor rolgordijnen met motor geldt een meerprijs.
Voor overige elektrische onderdelen, zie overzicht elektrische onderdelen  
in de prijslijst.

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
516 - Ø 50 mm 65 360 50 400 12
526 - Ø 50 mm 65 360 50 400 12

Maatvoering:
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Toepassing: Voor Velux®, Fakro® en overige dakramen 
 met 90º raamlijsten.

Bediening: handbediening, traploos instelbaar.

Bedieningsopties: telescopische bedieningsstang. 

Profielen: Aluminium, wit of crème.

Maatvoering: 120 cm breed x 120 cm hoog.

Montage: op het draaiend gedeelte, in de dag.

Bestellen: opgave van merk en type volstaat 
 bij Velux® en Fakro® dakramen 
 Voor meten overige ramen, zie meten en monteren,
 pagina 37 

!Let op:  Alleen leverbaar met stoffen voorzien
 van dit dakraam pictogram.
 

Type DV 697 Dakraamrolgordijn voor plaatsing 
op draaiend gedeelte van het raam. In de dag plaatsing.

dAKRAAMRoLGoRdijn

uitvoeringen

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
dV 697 35 120 35 140 1,7

Maatvoering:

* Velux® is een handelsmerk van VKR holding A/S
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uitvoeringen
SMARt RoLGoRdijn

De vele voordelen van het Smart rolgordijn op een rij:

•  Eenvoudige montage
•  Montage direct op het raam met speciale klik tape of met clips op het kozijn.
•  Bij demontage geen beschadigingen aan raam of kozijn.
•  Zeer compacte cassette.
•  Dubbele uitvoering (Top down) mogelijk waardoor goede lichtregulering  

mogelijk is.
•  Gaat achter de meeste raamhendels langs.

Toepassing:  Voor rechte ramen en deuren met een maximale
  hellingshoek tot 15°

Bediening:  handbediening, traploos instelbaar

Bedieningsopties: Bedieningsstang

Profielen:
Standaard:   wit RAL 9016
Optie:   aluminium RAL 9006

Montage:  in de dag en op de dag. 
  Voor montagematen zie meten en monteren, pagina 38.

Smartstoffen:  Voor geschikte stoffen zie de Smartcollectie kaart.

* Maximale hoogte bij draai-kiepramen tot 15º is 180 cm.

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
Smart enkel 35 125 40 140 1,7

Smart dubbel 35 125 70 250* 1,8

Maatvoering:

het Smart rolgordijn is een uniek cassettesysteem dat compleet op het glas 
of kozijn is te plaatsen.  
de stof rolt op in de met de hand bedienbare cassette(s). 
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uitvoeringen
RoLGoRdijn MEt KEttinGBEdiEninG VooRGEMontEERd in PRojECtCASSEttE

het SunWAY® rolgordijn met kettingbediening in projectcassette wordt geleverd op het 500 systeem. 
De projectcassette is leverbaar in 3 kleuren: aluminium, wit of zwart.
Onder de cassette kunnen zijgeleidingsprofielen worden gemonteerd om zo een verduisterend systeem te creëren. 
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uitvoeringen

Rolgordijn met projectcassette en kettingbediening 
op Ø 50 mm buis 

Cassette:
Standaard: Aluminiumkleurig
Opties: Kleuren wit en zwart

Bediening: 
Standaard: Metalen ketting
Opties: Kunststof ketting in wit, grijs of zwart

Kettingmechanisme:
Standaard:  Grijs
Opties:  Wit en zwart

Onderlat:
Standaard: Rechthoekige onderlat, in aluminium
Opties: Kleuren wit en zwart 

Profiel zijgeleiding:
Optioneel: 64 mm zijgeleidingsprofielen in aluminium, 
 wit en zwart (meerprijs)

Maatvoering:
Cassette: 89 mm diep x 90 mm hoog, inclusief steun

! Ook leverbaar met 230 Volt motor (Type 556).
! Let op: onderlat is afwijkend van standaard onderlat.

tYPE 551

Maximale maten/oppervlaktes zijn afhankelijk van stofkeuze. 
informatie hierover staat in het collectie overzicht. 
Voor rolgordijnen met motor geldt een meerprijs.

Type
Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
551 - Ø 37 mm 30 300 50 400 12
551 - Ø 50 mm 30 360 50 400 12
556 - Ø 50 mm 65 360 50 400 12

Maatvoering:

Type 551 kettingbediening met 64 mm zijgeleidingsprofielen
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ondERLAttEn

opties

Onderlat Type A (standaard)

Kleur:
Standaard :  Aluminium (RAL 9006)
Opties:  Kleuren wit (RAL 9010), crème (RAL 9001),
 lavagrijs en zwart (RAL 9005)

Maatvoering: 35 mm hoog x 9 mm diep

! Let op:  Onderlat Type A is niet mogelijk in combinatie 
 met schulprand.

Onderlat Type B (beklede onderlat)
onderlat wordt rondom bekleed met gekozen stof.

Maatvoering: 27 mm hoog x 15 mm diep

! Let op:  Rolgordijnen met een schulprand worden altijd geleverd  
 met onderlat Type B.
! Let op: Niet alle stoffen uit de collectie zijn geschikt voor
 onderlat Type B. Zie het collectie overzicht.

Onderlat Type C (geplakte onderlat)
het rolgordijn wordt aan beide zijden afgewerkt met een geplakte onderlat. 

Opties: Aluminium of RVS look

Maatvoering: 25 mm hoog x 5 mm diep (voor- + achterzijde van het rolgordijn)

! Let op:  Onderlat Type C is toepasbaar tot een maximale
 rolgordijnbreedte van 250 cm.
! Let op:  Onderlat Type C is niet mogelijk in combinatie 
 met schulprand.

aluminium 
RAL 9006 
(= standaard)

wit 
RAL 9010

crème 
RAL 9001

lavagrijs

zwart 
RAL 9005 

type C aluminium

type C RVS look 
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opties
StEunEn

SunWAY® rolgordijnen worden standaard geleverd met pearlchrome metalen 
steunen met grijze inlegkapjes.

Kleur steun:
Standaard:  Pearlchrome

Maatvoering: 33 / 38 / 46 / 55 mm
 Maat is afhankelijk van maat rolgordijn, stofdikte, opties

! Let op:  De steun 33 mm is alleen toepasbaar op het 400 systeem.

Wanneer in een ruimte meerdere rolgordijnen (naast elkaar) worden 
gemonteerd, kunt u op de order aangeven dat gelijke afmeting van steunen 
gewenst is. de order wordt geleverd met steunen voor het breedste/hoogste 
rolgordijn.

optioneel worden SunWAY® rolgordijnen geleverd met kunststof steunen met 
inlegkapje.

Kleur steun: wit, grijs, zwart

Maatvoering: 33 / 38 / 46 mm
 Maat is afhankelijk van maat rolgordijn, stofdikte en opties.

! Let op:  Kunststof steunen zijn alleen toepasbaar op 400-systeem.
! Let op:  Het 500-systeem wordt geleverd met stalen steunen 
 met kunststof afdekkap, in wit, grijs of zwart.
 (Afbeelding in onderdelenlijst).

Wanneer in een ruimte meerdere rolgordijnen (naast elkaar) worden 
gemonteerd, kunt u op de order aangeven dat gelijke afmeting van steunen 
gewenst is. de order wordt geleverd met steunen voor het breedste/hoogste 
rolgordijn.

optie met minderprijs.

Kleur inlegkapje:
Standaard:  Grijs
Opties: Kleur wit of zwart   

Maatvoering: Voor montagematen steunen, zie hoofdstuk montagematen

Kleur inlegkapje:
Standaard: Kapje gelijk aan kleur van de steun
Opties: Afwijkende kleur (wit, grijs, zwart)

Maatvoering: Voor montagematen steunen, zie hoofdstuk montagematen

Pearlchrome steunen (standaard) Kunststof steunen

Inlegkapjes

Inlegkapjes
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opties
StEunEn 

Zijgeleidingssteun voor montage op (kunststof) 
draai-kiep ramen.

! Let op: alleen mogelijk met rolgordijn op montageprofiel.
    
optie met meerprijs.

optie met meerprijs.

Steun met clip voor montage op (kunststof)      
draai-kiep ramen.

optioneel worden SunWAY® rolgordijnen type 511 kettingbediening en  
Type 521 montageprofiel, geleverd met een metalen pearlchrome 
bedieningsmechanisme, met inlegkapjes in grijs, wit of zwart.

Speciale steunen Pearlchrome bedieningsmechanisme
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opties
BEdiEninGSKEttinG En KEttinGSPAnnER ZijGELEidinG

door middel van de meegeleverde kettingspanner dient u de bedieningsketting 
aan de muur bevestigen, buiten het bereik van kinderen.
Monteer de kettingspanner altijd minimaal 1,5 meter boven de vloer.

Zijgeleiding wordt toegepast op deuren en draai- kiepramen tot 15º.
dit zorgt ervoor dat het rolgordijn op zijn plaats blijft.

SunWAY® adviseert zijgeleiding bij rolgordijnen waarbij de breedte-hoogte
verhouding 1 : 3 wordt overschreden.

Zijgeleiding is geschikt voor montage op de dag (A), in de dag (B) 
of zijwaarste plaatsing (C).

Bij montageprofiel en cassette is de staalkabel zijgeleiding reeds 
voorgemonteerd.

!   Zijgeleiding niet mogelijk in combinatie met onderlat type C.

!   Zijgeleiding is niet mogelijk bij LiteRise® rolgordijn model 424 
montageprofiel of 484 cassette.

SunWAY® rolgordijnen worden standaard geleverd met een RVS metalen 
bedieningsketting.

Kleur ketting:
Standaard: RVS metaal
Opties: Wit, grijs, zwart kunststof ketting 

Steun voor zijgeleiding grijs

op de dag steun 
onderlat type A

Steun voor zijgeleiding wit 

op de dag steun 
onderlat type B

Kettingspanner
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opties
ZijGELEidinG ContRARoLLEnd

optie met meerprijs.

in de dag steun

Steun zijwaartse 
plaatsing 

Standaard rolt de stof aan de achterzijde van de buis af.

Bij belemmeringen, zoals uitstekende raam- of deurknoppen, uitzetijzers e.d. 
kan het rolgordijn contrarollend worden geleverd. dat betekent dat de stof aan 
de voorzijde van de buis afrolt.

optie zonder meerprijs.



33

opties
SChuLPRAndEn BiEZEn

Rolgordijnen kunnen worden verfraaid met een decoratieve schulprand van 
dubbele stof. in het collectie overzicht ziet u welke stoffen geschikt zijn voor een 
schulprand.

Rolgordijnen met schulprand kunnen alleen geleverd worden met de rondom 
beklede onderlat type B.

Er is keuze uit de volgende schulpranden:
•  4 typen schulpranden met bies aan voor- en achterzijde 

(hoogte schulp ca. 14 cm).
•  1 type schulprand met roede en eindknop (hoogte schulp ca. 10 cm)

Schulpranden met bies

Schulprand 
type 101

Schulprand 
type 102 

Schulprand 
type 103

Schulprand 
type 105 

Schulprand 
type 108

RVS roede 
R100 met 
eindknop E30       

Schulprand met roede

Roede met eindknop

100

110

163

613

660

665

559

570

670

666

637

327

342

341

439

402

102

200

234

225

129

322

de biezen worden kleurgecoördineerd en aan beide zijden aangebracht.
in het collectieoverzicht zijn deze combinaties nader toegelicht.
indien gewenst, kan er ook een afwijkende kleur bies gekozen worden.

optie met meerprijs.Schulprand optie met meerprijs.
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AFMEtinGEn StEun MEt BEdiEninGSMEChAniSME 
400 SERiE

AFMEtinGEn StEun MEt BEdiEninGSMEChAniSME 
500 SERiE

meten & monteren
Bij productie wordt op basis van de afmetingen van het rolgordijn, de stofdikte en eventuele opties de meest geschikte steun gekozen.
Wanneer er in een ruimte meerdere rolgordijnen (naast elkaar) worden gemonteerd kunt u op uw order aangeven dat gelijke afmeting steunen is gewenst.
in dit geval wordt de order geleverd met steunen aangepast aan het breedste / hoogste rolgordijn. 

Maat wand 
tot hart steun 
is 33 mm

Maat wand 
tot hart steun 
is 38 mm

Maat wand 
tot hart steun 
is 46 mm

Maat wand 
tot hart steun 
is 55 mm

Maximale roldiameter Ø 60 mm

Maximale roldiameter Ø 69 mm

Maximale roldiameter Ø 82 mm

Maximale roldiameter Ø 100 mm

Steun 33 mm Steun 38 mm 

Steun 46 mm

Steun 55 mm 

Steun 38 mm 

Steun 46 mm 

Steun 55 mm

! Steun in afmeting 33 is alleen toepasbaar bij de 400-serie rolgordijnen.

64,5

78
53

6

72,5

78
53

6

82

78
53

6

65
53

83

65
53

91

65
53

101
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meten & monteren
MontAGEPRoFiEL 400 SERiE CASSEttE 400 SERiE

MontAGEPRoFiEL 500 SERiE PRojECtCASSEttE tYPE 551

Breedte rolgordijn
in mm 

Aantal
clips

< 1200 2

1201 - 2200 3

2201 - 2500 4

Breedte rolgordijn
in mm 

Aantal
steunen

< 1200 2

1201 - 2200 3

2201 - 2500 4

Breedte rolgordijn
in mm 

Aantal
clips

< 1800 2

 1801 - 2500 3

2501 - 3600 4

Breedte rolgordijn
in mm 

Aantal
steunen

< 1800 2

 1801 - 2500 3

2501 - 3600 4

Plaats eerste clip op 55-70 mm uit de kant Plaats eerste steun op 55-70 mm uit de kant

Plaats eerste clip op 55-70 mm uit de kant

78
60

9

58

24

60

12

78

87

65

30

89

91

55 - 70 mm

55 - 70 mm

55 - 70 mm

55 - 70 mm

Plaats eerste steun op 55-70 mm uit de kant
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meten & monteren
ERKER

LiChtKiER

TYPE A TYPE B

Erker
Type steun

Aftrekmaat per zijde
33 38 46 55

Erker 45° – 26 – 27 – 31 – 35 inkorten per zijde
Erker 90° type A – 62 – 67 – 75 – 84 Type A: inkorten per zijde
Erker 90° type B – 69 – 75 – 84 – 93 Type B: 1 product inkorten, andere product als standaard

Type Y1 Y2
Kettingbediening type 411 19 12
Kettingbediening type 511 20 19
Kettingbediening type 511 + Pearlchrome bediening 25 19
LiteRise® bediening type 424 13 12
Accumotor / 24 Volt motor type 416B / 416 20 12

Indicatie aftrekmaten erkersituatie in mm

Indicatie lichtkier in mm
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dAKRAAM RoLGoRdijn

meten & monteren

opgave van merk en type volstaat bij een bestelling voor Velux® en Fakro® 
dakramen.
Voor 90º dakramen meet voorzijde raamlijst zoals hierboven is aangegeven, 
en geef de kleinste breedte- en hoogtemaat op.
Minimale inbouwdiepte is 45 mm.

Type DV 697 Dakraamrolgordijn voor plaatsing 
op draaiend gedeelte van het raam. In de dag plaatsing.
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SMARt RoLGoRdijn

meten & monteren

De montage van een Smart rolgordijn kan op twee manieren:

op het glas wordt het Smart systeem bevestigd met kliktape.
Boren en schroeven is hierbij niet nodig.
Bij kozijnmontage worden montageclips op het kozijn bevestigd. 
hierin wordt het Smart systeem vastgeklikt.

het opmeten dient nauwkeurig te gebeuren. hiervoor is een speciale meethulp 
gemaakt zodat raamrubbers en schuine raamlijsten niet van invloed zijn op de 
meting. Zonder deze Smart meethulp zijn de maten niet juist op te nemen.

Glasmontage Smart

Bij rechte, schuine of 
ronde kozijnen moet de 
meethulp en meetlint klem 
tegen het kozijn worden 
gedrukt (zie tekening). 
Afmeting X is de juiste 
afmeting van het 
rolgordijn.

Kozijnmontage Smart

Bij montage op het kozijn gelden de volgende meetinstructies:

Meet de dagmaat breedte en tel hierbij 52 mm ( 2 x 26 mm) 
voor de overlap op = blijvende maat

+ 26 mm + 26 mmdagmaat

o.d.d.

25 mm

12 mm

doorsnede Smart rolgordijn  Maten zijprofiel Smart rolgordijn

Bij glas montage gemeten 
met Smart meethulp 
geldt: 
gemeten breedte – 2 mm 
= blijvende maat.

is het raam voorzien 
van rubbers, dan geldt: 
gemeten breedte – 4 mm 
= blijvende maat
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overzicht
MAAtVoERinGEn PER ModEL

Type Omschrijving Buis
Ø

Breedte 
in cm

Hoogte 
in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.
411 Kettingbediening Losse steunen 31 30 250 30 300  6,8
511 Kettingbediening Losse steunen 37 30 300 30 400 12,0
511 Kettingbediening Losse steunen 50 30 360 30 400 12,0
421 Kettingbediening Montageprofiel 31 30 250 30 300 12,0
521 Kettingbediening Montageprofiel 37 30 300 30 400 12,0
521 Kettingbediening Montageprofiel 50 30 360 30 400 12,0
481 Kettingbediening Cassette 31 30 250 30 300  6,8
481 Kettingbediening Cassette 37 30 300 30 300  6,8
424 LiteRise® Montageprofiel 31 60 250 40 250  6,2
484 LiteRise® Cassette 31 60 250 40 250  6,2

416B Accumotor Losse steunen 31 50 250 30 300  6,8
426B Accumotor Montageprofiel 31 50 250 30 300  6,8
486B Accumotor Cassette 31 50 250 30 300  6,8
416 24 Volt motor Losse steunen 31 50 250 30 300  6,8
426 24 Volt motor Montageprofiel 31 50 250 30 300  6,8
486 24 Volt motor Cassette 31 50 250 30 300  6,8
516 24 Volt motor Losse steunen 37 50 300 30 300 12,0
526 24 Volt motor Montageprofiel 37 50 300 30 300 12,0
516 230 Volt motor Losse steunen 50 65 360 50 400 12,0
526 230 Volt motor Montageprofiel 50 65 360 50 400 12,0
551 Kettingbediening Projectcassette 37 30 300 50 400 12,0
551 Kettingbediening Projectcassette 50 30 360 50 400 12,0
556 230 Volt motor Projectcassette 50 65 360 50 400 12,0

dV 697 onderlatbediening dakraamrolgordijn 25 35 120 35 140  1,7
Smart enkel handbediening Smart rolgordijn 12 35 125 40 140  1,7

Smart dubbel handbediening Smart rolgordijn 12 35 125 70 250*  1,8
* Maximale hoogte Smart bij draai- kiepramen tot 15º is 180 cm.

Zie collectie overzicht voor maximale afmetingen per stof.




