
Thuis in een 
comfortabel en
duurzaam huis

Geavanceerde daglicht-
filtersystemen



Climat Screen
zorgt altijd voor
een fijne sfeer

Comfort in een prettig en duurzaam huis. Climat Screen geeft 

u dat, en nog veel meer. Een Climat Screen zorgt altijd voor 

een ideaal klimaat en een fijne sfeer bij u thuis. Uw interieur is 

beschermd tegen fel zonlicht en u geniet van meer privacy. 

En dan het online bedieningsgemak; u bedient uw Climat Screen 

vanuit uw stoel, of die nu staat aan de andere kant van de wereld, 

of gewoon thuis in uw woonkamer. Inderdaad, wel zo prettig!

Een thuis dat past bij deze tijd. Om dat moge-
lijk te maken, is het oprolbare Climat Screen 
voorzien van een ultradun laagje gehamerd 
metaal dat zonlicht filtert. Deze geavanceerde 
techniek is in Nederland ontwikkeld en bewijst 
zijn waarde al overal ter wereld, dus ook in tallo-
ze gebouwen in heel Nederland, historisch en 
modern.

Bescherm uw favoriete meubels  
Het unieke aan Climat Screen is ook dat u 
binnen gewoon het normale lichtniveau houdt. 
Het daglicht bereikt gefilterd uw persoonlijke 
woonomgeving. Dat betekent dat uw interieur 
is beschermd tegen verkleuring door zonlicht. 
U houdt uw bank, design-stoel of dressoir dus 
in perfecte conditie! Het gefilterde licht zorgt 
bovendien voor een rustige, uitnodigende sfeer 
in uw huis.

Climat Screen is een stijlvolle
oplossing voor elke woning. 
Een oplossing waarmee u uw
huis meer waard maakt en
waarmee u voor uzelf de
ideale woonomgeving creëert.

Altijd het ideale klimaat 
in huis, het hele jaar door



Compact en snel gemonteerd
De vele functionaliteiten van Climat Screen 
gaan hand in hand met naadloze inpassing voor 
alle vensters bij u thuis. De cassettes - inclusief 
de accu voor de optionele draadloze bediening - 
worden eenvoudig aan de binnenzijde van uw 
kozijnen, nagenoeg onzichtbaar, gemonteerd 
en vragen vrijwel geen ruimte. Ook lenen de 
systemen zich uitstekend voor een schroefloze 
montage. Het aanzicht van uw woning én 
interieur blijven intact en ongewijzigd.

Geen omkijken naar onderhoud 
Duurzaam is Climat Screen op meerdere 
manieren. U bespaart energiekosten en tevens 
betaalt u ook niet voor onderhoud. Uw Climat 
Screen is namelijk volledig onderhoudsvrij. Na 
installatie heeft u geen omkijken meer naar 
deze slimme comfortverhogende techniek.

Duurzaam en comfortabel
Zonnestraling heeft grote invloed op de 
temperatuur in uw woning. Standaard 
raamdecoratie zet zonnestralen om in 
warmte. Hierdoor stijgt de temperatuur in 
uw woning. Climat Screen weerkaatst juist 
een groot gedeelte van de zonnestralen. 
Zo houdt u het woonklimaat in uw huis ook 
tijdens de warme zomermaanden optimaal. 

In de wintermaanden zorgt Climat Screen 
juist voor een hoge isolatiewaarde. Door 
de screens dicht te houden ontstaat er een 
stilstaande luchtlaag tussen de folie en 
het raam wat er voor zorgt dat de warmte 
binnen blijft. U komt dus altijd thuis in 
een comfortabel huis; of het buiten nu 
zomer of winter is. Bovendien verbruikt u 
minder energie en maakt u van uw huis een 
duurzaam huis.

Meer rust bij televiesiekijken 
Geniet van meer rust bij het kijken van 
uw favoriete televisieprogramma, op uw 
tablet of bij het werken achter de computer. 
Hinderlijke spiegelingen op televisie- en 
computerschermen behoren namelijk tot 
het verleden dankzij de toegepaste Glare 
Control-technologie. 

Gun uzelf meer privacy en veiligheid 
U ervaart thuis ook meer privacy. Vanuit 
uw eigen woonkamer, keuken of eetkamer 
behoudt u een goed en helder zicht naar 
buiten. Omgekeerd heeft u vanaf de 
straatkant minder last van inkijk. De 
screens werken dus preventief tegen 
inbraak. Zo geeft u uzelf privacy én meer 
veiligheid. Uw huis blijft úw huis.
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Uw Climat Screen laat zich handmatig 
bedienen. Wilt u het optimale gemak van 
een ‘smart home’ ervaren. Kies dan voor 
een afstandsbediening of een app op uw 
smartphone. Zo bedient u makkelijk alle 
schermen, in alle kamers. 
Onderweg? Of op vakantie en is het 
ook in Nederland zonnig? Dan laat u de 
elektrische screens thuis eenvoudig in de 
gewenste stand zakken via de app.

Bedieningsmogelijkheden
• met eindloze ketting (zelfremmend)
• elektrisch (netstroom of accustroom) 
 -  via een afstandsbediening
 -  via een app (Smartware) op uw    
         smartphone of tablet

Optimaal 
gemak in een 
‘slim huis’ 

De isolerende werking 
zorgt voor een flinke 
besparing op
uw energiekosten



Drie Climat Screen systemen

Extra 
compact
Met de Extra compact kiest u 
voor de meest ranke cassette.
Deze cassette is slechts 
33 x 33 mm en heeft een 
oprolcapaciteit van 200 cm.

TwinCompact
De Compact is uitermate 
geschikt voor hoge raampartijen.
Deze cassette is 
50 x 50 mm en heeft 
oprolcapaciteit van maar liefst 
320 cm.

De Twin combineert twee screens 
in één cassette. De screens 
zijn los van elkaar te bedienen. 
Met het Twin systeem kiest 
u voor maximale isolatie en 
duurzaamheid in combinatie met 
luxueuze en exclusieve uitstraling.
De cassette heeft een afmeting 
van 81,5 x 54 mm met een 
oprolcapaciteit van
220 cm.

De eigentijds vormgegeven cassettes met daarin de screens zijn in diverse afmetingen 
verkrijgbaar. De cassettes zijn bijna in ieder kozijn te monteren, eventueel zelfs schroefloos.

Er is altijd een Climat Screen naar uw smaak. 
Maak dus uw eigen keuze uit het aanbod! 
U kiest bijvoorbeeld voor een screen met 
maximaal doorzicht naar buiten, of juist minder. 
Ook kiest u naar smaak uit het kleurenaanbod. 
Of misschien gaat u zelfs voor de veelzijdige 
Climat Screen Twin. Een exclusieve combinatie 
van twee screens, één screen die het licht filtert 
en één met stof voor een meer luxueuze look.  

Doorlaatbaarheid
Climat Screen biedt variaties in doorzicht 
naar buiten. U heeft de keuze uit drie 
transparantieopties:
• Dim-out (meest donkermakend / minste 
doorzicht)
• Medium  
• Light (minst donkermakend / meeste 
doorzicht)

Uitstraling  
De systemen zijn uitgerust met geplooide banen 
die een unieke uitstraling creëren. De geplooide 
banen zijn in verschillende hoogtes mogelijk 
(25 mm - 40 mm - 60 mm).
Door te kiezen uit één van de drie opties geeft u 
uw eigen accent aan uw binnenzonwering.

Kleur is belangrijk! 
De folie is verkrijgbaar in vier kleuropties.
• Maple Bronze: brons-zilver
• Osmium Grey: grijs-zilver
• Crystal White: wit-zilver 
• Bright Silver: zilver-zilver 

De cassettes met daarin het opgerolde Climat 
Screen zijn verkrijgbaar in:
• ‘Technisch zilver’ geanodiseerd of gemoffeld in 
 RAL 9001 of 9003 (standaardoptie)
• In iedere gewenste RAL-kleur (meerprijs)

Een Climat 
Screen voor 
elke smaak



      
      Climat Screen is een product van 

Vanaf het allereerste gebruik van uw Climat 
Screen ervaart u meer comfort in uw eigen 
woning. Nieuwsgierig naar de ervaring? 
Maak dan een afspraak met ons. 
We laten u graag kennismaken!

SunFolie-Techniek B.V. 
Lübeckstraat 12,
7418 EC Deventer, Nederland, 
T +31 (0)570 760 400
www.sunfolietechniek.nl
info@sunfolietechniek.nl
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Nieuwsgierig?
Maak kennis


