
Maar... hoewel we grote liefhebbers
zijn van de zon, houden we haar
thuis wel graag in het gareel.

Goede lichtregulering is gelukkig geen
probleem met hedendaagse raamdecoratie,
die behalve functioneel vooral ook decoratief
is. Lifestyle ging op zoek naar de nieuwste
trends en ontwikkelingen op het gebied
van raamdecoratie. We kwamen uit bij
SUNWAY, leverancier van exclusieve raam-
bekleding.

Het is alweer twee jaar geleden dat Lifestyle
en SUNWAY elkaar voor het laatst ontmoet-
ten, in het kantoor in Nieuwegein. Ten tijde

van ons bezoek is het creatieve team van
SUNWAY druk met de voorbereidingen
voor de introductie van weer een nieuwe col-
lectie. Dit keer draait het om de houtcollectie
met houten jaloezieën, Woodweave blinds
en een outdoor collectie.

Herbert Raats, algemeen directeur bij SUN-
WAY vertelt: “Er is niets dat zoveel sfeer
aan een interieur kan toevoegen als hout.
Hout is nooit out of fashion. Sterker nog,
hout is nog nooit zo populair geweest als
tegenwoordig. Dat zien wij ook aan de groei-
ende vraag naar houten jaloezieën. Maar er is
nog zoveel meer mogelijk met hout.
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Eindelijk voorjaar!

We maken ons interieur weer klaar voor het lenteseizoen. De zware

bontplaids en warme kussens maken plaats voor de lichtere varianten.

Laat de vogels maar fluiten en de zon maar schijnen...

Hout, de natuurlijke sfeermaker, voor binnen en buiten...
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Binnenshuis, maar ook buitenshuis. We heb-
ben alle creatieve en technische ideeën van
onze afdelingen R&D, verkoop en styling
verzameld. Deze zijn uiteindelijk vertaald
naar deze bijzondere collectie, met een deco-
ratieve outdoor collectie als kers op de taart.”

Houten jaloezieën
Houten jaloezieën waren eeuwen geleden
al populair als zonwering en dat is in de
loop van de tijd niet veranderd. Wat wel
veranderd is, is de enorme keuze in modellen
en kleuren.

SUNWAY biedt twee systemen: Het stan-
daardmodel, met de gesloten bovenbak en
het Original model. Dit laatste model heeft
een open bovenbak en een retro uitstraling.
Er is keuze uit lamelbreedtes van 35 mm,
50 mm, 70 mm en 75 mm. De Oval jaloezie,
met de 75 mm brede lamellen, heeft de stoe-
re uitstraling van een shutter, maar met
een optimale lichtregulering. De jaloezieën
kunnen voorzien worden van ladderkoord of
ladderband in verschillende breedtes en
kleuren. De jaloezieën kunnen maar liefst tot
3 meter breed geleverd worden.

Specials
SUNWAY biedt een aantal bijzondere
materiaal- en kleurcombinaties. Zo kan er
een combinatie gemaakt worden van houten
bovenbak en onderlat, met lamellen van een
afwijkend materiaal als pvc of aluminium.
Dat geeft een bijzonder effect. Apart is de
Two-tone jaloezie, waarbij de lamellen aan
voorzijde en achterzijde in verschillende
kleuren zijn gelakt. De kleurcombinaties zijn
wit/zilver, zwart/zilver en zwart/wit. Zo kun
je aan de interieurzijde zwarte en witte jaloe-
zieën in één ruimte toepassen. Aan de raam-
zijde zie je echter dezelfde kleur.

Fraai zijn de High Gloss lamellen. Deze
hoogglans lamellen worden met de hand
gespoten en afgelakt. Ze passen prachtig in
een strak interieur of in een Metropolitan
Luxury interieur (de stijl van Eric Kuster).

Een mooi buitenbeentje in deze collectie
vormen de kunstleren jaloezieën. De kunst-
leren jaloezie heeft ambachtelijk doorgestik-
te lamellen en is bijna niet van echt te onder-
scheiden. SUNWAY biedt twee series met
elk 13 kleuren.

Woodweave
Een geheel andere vorm van houten raam-
decoratie is de Woodweave blind, leverbaar
als roll-up (rolgordijn) en roman (vouwgor-
dijn). Woodweave betekent letterlijk ‘gewe-
ven hout’. Er zijn vier weefstructuren.
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Woodweave past prachtig in een landelijk
interieur. Woodweave kan zichtdicht
gevoerd worden, voor bijvoorbeeld toepas-
sing in slaapkamers.

Trendkleuren en
Colour on Demand
Styliste Annemiek Wachowiak bezoekt het
hele jaar door de nationale en internationale
beurzen om zo op de hoogte te blijven van
de trends en ontwikkelingen. We spreken
haar over de prachtige kleuren die we tegen-
komen in de houtcollectie.

“Op alle toonaangevende interieurbeurzen
kom je weer veel hout tegen. Niet alleen in
natuurlijk gebeitste tinten, maar ook in prach-
tige geverfde tinten. Wij hebben de trend-
kleuren losgelaten op deze collectie en wat
we zien is een gamma aan wittinten, van ijs-
wit tot crème. Er zitten veel vergrijsde tinten
in deze collectie: grijzen, grijs-groenen, grijs-
beige (het zogenaamde greige) en taupe.
Natuurlijk ontbreken bruintinten en zwart
niet. Samen met de klassieke, natuurlijk
gebeitste kleuren komen we tot een kleuren-
palet van maar liefst 40 kleuren. Het mooie is
dat het palet van geverfde kleuren ook toege-
past is op de Woodweave blinds en zelfs op
het outdoor programma,” aldus Annemiek.

Raats vult aan: “Maar we gaan nog een stap
verder. We leveren ook volgens het concept
Colour on Demand, een unieke service op
maat. Het is mogelijk om houten jaloezieën,
woodweave en de outdoor jaloezieën in
iedere gewenste kleur te leveren, uit ieder
bestaand kleurensysteem. Zo is het bijvoor-
beeld mogelijk om de producten te verven in
iedere NCS (New Colour System) of RAL-
kleur, maar ook in iedere kleur van de
bekende verfaanbieders. Colour on Demand
is mogelijk vanaf 10 jaloezieën.”

FSC keurmerk
Maar hoe zit het met de ecologische aspec-
ten? Belangrijk gegeven is dat er steeds
meer rekening gehouden wordt met
de natuur en het milieu. Ook SUNWAY
neemt haar verantwoordelijkheid. SUN-
WAY is één van de eerste leveranciers
met een uitgebreid houten jaloezieën pro-
gramma, gemaakt van FSC hout. Herbert
Raats: “We doen als SUNWAY wat we
kunnen om ons steentje bij te dragen. Op
het gebied van raambekleding zijn er
energiebesparende en milieuvriendelijke
kwaliteiten beschikbaar. Naast het FSC
hout bieden we voor diverse productgroe-
pen GreenScreens, een pvc-vrije screen
serie. De Greenscreen Eco is voorzien van
een recycle certificaat.”

Outside collectie
De term Outdoor collectie is al een paar keer
gevallen. Hoog tijd om die eens nader te
bekijken. Herbert Raats vertelt enthousiast:
“De outdoor lifestyle wordt steeds belangrij-
ker. De tuin wordt een verlengstuk van onze
woonkamer en de zomers brengen we
zoveel mogelijk door in de tuin, op het
terras of op de veranda. Het aanbod in
loungesets en buitenkeukens is groot. Nu
kan de buitenkamer helemaal afgemaakt
worden met de nieuwe outdoor jaloezieën.”

Functionaliteit en decoratie komen hier
samen: De Outdoor jaloezieën beschermen
tegen de zon en creëren tegelijkertijd een
heerlijke, mediterrane sfeer. Ze zijn
gemaakt van Pine wood, dat is bewerkt met
speciale beits met UV filter en een water-
afstotende wax.

Er zijn twee Outdoor concepten: de Valencia
jaloezie en de Ibiza roll-up. De Valencia, een
stoere, robuuste houten jaloezie, met lamellen
van 0,5 cm dik. De lamellen zijn op 50 mm en
70 mm lamelbreedte leverbaar. De Valencia
is zeer goed toepasbaar in veranda’s, maar
ook als buitenjaloezie, voor bijvoorbeeld een
schuifpui of andere glaspartijen.

De Ibiza is een karaktervol roll-up gordijn
geschakelde houten latjes. Al eeuwen toege-
past in mediterrane landen en nu door
SUNWAY in een modern jasje gestoken.
De Ibiza is zeer goed toepasbaar in veran-
da’s en pergola’s.

Zowel de Ibiza als de Valencia hebben hun
eigen beits kleurenrange. Daarnaast zijn de
jaloezieën in hetzelfde palet van geverfde
kleuren leverbaar als de houten jaloezieën
en Woodweave blinds. De kleurtoepassing
buiten kan dus compleet gematched worden
met de kleurtoepassing binnenshuis.

“En weet je wat: Ook als binnentoepassing
zullen velen helemaal blij worden van de
rustieke en authentieke uitstraling, beetje
ruw en van dik hout,” besluit Raats.

Bent u al geïnspireerd door de mooie
beelden en het verhaal? Kijk dan op
www.sunway.nl voor dealeradressen of
voor meer inspiratie. De SUNWAY collec-
ties zijn verkrijgbaar via de betere woning-
inrichter en zonweringspecialisten. De
SUNWAY dealer kan u goed adviseren,
ook over de overige collecties.

De totale SUNWAY range bestaat naast de
houtcollectie uit rolgordijnen, vouwgordijnen,
paneelgordijnen, plissé en Duette® shades,
Parametre® shades, horizontale en verticale
jaloezieën en washi paneel- en rolgordijnen.
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