WINTER
TUIN
ELKE DAG EEN KORTE VAKANTIE
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DE WINTERTUIN –
MIJN PLEKJE VOOR
ONTSPANNING
Breid uw woonruimte uit met een Sunparadise-wintertuin – een
elegante aanbouw die uw huis een bijzonder cachet geeft. Genieten
van lichtdoorstroomde ruimtes met dat ietsje meer die bovendien
bescherming tegen regen, wind en koude garanderen. De grote
verscheidenheid van onze systemen laat op maat gemaakte oplossingen toe – afgestemd op uw persoonlijke behoeften.
Een WINTERTUIN …
van Sunparadise ontsluit woonruimte
en verbetert uw levenskwaliteit op
unieke wijze. Lichtdoorstroomde
ruimtes brengen ook in de winter het
gevoel van een warm zomerbriesje
over en al snel wordt uw wintertuin
het eigenlijke middelpunt van uw huis.
Puur genot, 365 dagen per jaar lang,
is gegarandeerd – beschut en gezellig
warm brengt u uw mooiste tijd thuis
door in een glazen bouwwerk, helemaal ontworpen en gerealiseerd
volgens uw persoonlijke verwachtingen. Laat met een wintertuin van
Sunparadise uw woondromen in vervulling gaan.
Uw wens – onze passie!

Daksysteem – binnenliggende statica
HAWAII 80
Dakraam
KOMET 55
Vouwwand-/beglazingssysteem
SUPERTHERM 80
Vouwwand-/beglazingssysteem
THERMO 60
Schuifwand
THERMOSLIDE 80
Schuifwand
ISO 41
Hef-/schuifwand
BALI 60
Schuif-/stapelwand
MONOSLIDE 60/80
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CHECKLIST
«Hoe zou ik mijn winter- of zomertuin optimaal willen benutten; dienen de wanden geschoven,
gevouwen of gestapeld te worden; welke beschaduwing heb ik in gedachten?»
Uw vragen zullen «eindeloos» zijn. Achterhaal met behulp van deze korte checklist, welke behoeften u op het gebied van uw nieuwe winter-/zomertuin hebt en verneem van uw vakpartner, welk Sunparadise systeem optimaal in deze behoeften voorziet.
MIJN BEHOEFTEN-CHECKLIST
1. GEBRUIK
 Terrasoverkapping
Lente/zomer/herfst
 Overwintering van planten
 Woonruimte het hele jaar lang
 Serre


2.





DAKVARIANTEN
Glazen dak
Plat dak
Plat dak met koekoek
Glazen gevel



3.







OPENINGSTYPES FRONTEN
Schuifdeuren
Draaideuren
Rolwanden
Vouwwanden
Schuif-stapelwanden
Ramen



4. VERBINDUNG MET HET
HOOFDGEBOUW
 Permanent open
 Huis- of terrasdeuren
 Vouwinstallatie
 Schuifdeuren
 Compleet glazen
scheidingselementen

5.










BEGLAZING
Enkele beglazing
Isolatieglas 2-voudig
Isolatieglas 3-voudig
Zonwerend glas
Geluidswerend glas
Veiligheidsglas ESG
Veiligheidsglas VSG
Zelfreinigend glas
Heat mirror glas – hoog isolerend



6.






VENTILATIE/KOELING
Kantelraam
Dakraam
Walsventilator
Ventilator
Airconditioninginstallatie



7. BESCHADUWING
Buiten
 Dak
 Zijdelingse elementen
Binnen
 Dak
 Zijdelingse elementen

8. STURING VAN DE
BESCHADUWING
 Automatisch
 Handmatig


9. VERWARMING
 Verwarmd: centrale verwarming
olie/gas; vloerverwarming;
warmtepomp
 Op temperatuur gebracht (bv.
infraroodverwarmingstoestel)
 Onverwarmd


10. VLOER
 Betonnen fundering
 Parket
 Laminaat
 Sokkelfundering
 Betegeling
 Stenen tegels





11. VERLICHTING
 LED-Verlichting
 Indirecte verlichting
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DAKSYSTEMEN
Tijdens elk seizoen zoals in de open lucht ten midden van mals
groen of wit gepoederde sneeuwlandschappen zitten. Beschut
en gezellig warm ’s nachts naar de sterrenhemel kijken. Zo zou u
als eigenaar van een wintertuin langer ten volle van de zomer en
ook van de winter in een gezellige sfeer kunnen genieten.
Droomt u ook daarvan? Dan bent u bij
Sunparadise aan het juiste adres. Hier
zijn onze wintertuinen aan de beurt.
Ze bieden u bescherming tegen wind,
regen en sneeuw en zorgen voor schaduw bij felle hitte of maken een lichtdoorstroomde ruimte tijdens sombere
wintermaanden mogelijk.

Er staan veelvuldige mogelijkheden in een tijdloos design ter beschikking. Ontdek ook de talrijke openingsvarianten.
Afgerond wordt ons assortiment door een afgestemde LED-verlichting
en hoogwaardige poedercoating.
HAWAII 80 (365 dagen lang genieten)
Flexibel, variantenrijk wintertuinconstructiesysteem.
De consequente thermische scheiding en isolatie maken een
aangenaam ruimtegevoel mogelijk.
KOMET 55 (dakraam)
Thermisch gescheiden profielsysteem voor dakramen.

 Vergelijk ook uit het zomertuinaanbod
HAWAII 40 en HAWAII 60

Maak gebruik van onze jarenlange knowhow en informeer bij uw vakpartner.
Bijkomende nuttige gegevens vindt u ook op www.sunparadise.com

DAKSYSTEMEN

WINTERTUIN

ZOMERTUIN

HAWAII 80
HAWAII 40
Profielpositie
Binnenliggend
Buiten-/binnenliggend
Glastype
Isolatieglas
Enkel
		
+ isolatieglas
Dakvorm
Alle types
Alle types
Isolatie
Alle bouwelementen
Alleen via glas
Formaten
Onbeperkt
Onbeperkt
Gebruik
365 dagen per jaar
ca. 200 dagen per jaar
Onderbouw
Geïsoleerd
Alleen niet-geïsoleerd
			
Toepassing
Woonruimte
Terras
Uitbreiding van de
Carport
woonruimte
Zwembad
		 Ingang
			
Ventilatie dak
Dakraam
Ventilator met schubvormige
Dwarsventilatie
openingen Dakraam
Beschaduwing
Binnen en buiten
Binnen en buiten
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HAWAII 60
Binnenliggend
Enkel
+ isolatieglas
Alle types
Alleen via glas
Onbeperkt
ca. 250 dagen per jaar
Deels geïsoleerd
Niet-geïsoleerd
Deels geïsoleerd:
Terras
Zwembad
Ingang
Overwintering van planten
Dakraam
Binnen en buiten
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DAKSYSTEEM – BINNENLIGGENDE STATICA

HAWAII 80
Een flexibele constructie die met een rijkdom aan varianten de
indrukwekkende diversiteit van de wintertuinarchitectuur ondersteunt.

HAWAII 80 omvat een qua vorm mooi,
tijdloos design van de meest uiteenlo
pende dakvormen en laat het toe, zowel
veeleisende constructies als efficiënte
standaardoplossingen in de praktijk te
brengen. Met zijn consequente ther
mische scheiding en isolatie en de
mogelijkheid om binnen en buiten op
verschillende kleuren beroep te doen,
komen uw wintertuindromen uit.
De mogelijkheden reiken van een slanke
isolatie voor de overgangsperiode tot de
volledig geïsoleerde, verwarmde woonwintertuin met binnenhuisklimaat.
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Systeem met thermische scheiding en hoge isolatie
• Modulair daksysteem; ook geschikt voor zadeldaken
• Zeer grote daken met bijkomende statica-ondersteunende
profielen mogelijk
• Extreem grote spanbreedtes realiseerbaar
• Verlichting in spanten mogelijk
• Jaloeziekast integreerbaar; voorbereiding voor
buitendak-beschaduwing
• Twee kleuren binnen en buiten mogelijk
Toepassingsgebieden
Uitbreiding van de woonruimte, aan- of vrijstaande glasbouw voor het
gebruik als bibliotheek, wellness-oase of dergelijke. Geschikt voor
de overwintering van planten, scheidingselementen, werkplaatsen,
toegangen tot winkels/bedrijven, enz.
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DAKRAAM

KOMET 55
Het thermisch gescheiden profielsysteem voor dak- en kantelramen.

KOMET 55 is voorzien niet alleen voor
de inbouw in wintertuinen, maar ook
als individueel ingerichte lichtkoepels.
Het openen gebeurt naar keuze door
middel van een handkruk of een elektrische kettingaandrijving.

Dakraam over de hele oppervlakte van het dak op basis van
warmtegeïsoleerde aluminiumprofielen
• Openen van het dakraam naar keuze bovenaan, onderaan, links of
rechts
• Door middel van getrapt isolatieglas kan het dakwater ongehinderd
wegvloeien (geen vuilranden)
• Ook afgeschuind of als veelhoek verkrijgbaar
• Afdichtingen in zwart; zichtbare afdichtingen ook in grijs of wit
• Getrapt isolatieglas: 28 of 47 mm
• Afmetingen: max. 1.10 x 1.40 m
• Glasgewicht: max. 50 kg
Toepassingsgebieden
Mogelijk in te bouwen in wintertuinen; als dakraam of lichtkoepel.
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SYSTEMEN
VOUWEN/SCHUIVEN
Kies het juiste systeem om uw ruimtes tegen wind en weer te beschermen.

Vouwwanden
Sunparadise vouwwanden inspireren en bieden u maximaal
comfort door een gemakkelijke hantering. De vouwvleugels
kunnen binnen de kleinst mogelijke ruimte ineengeschoven
en kunnen naar keuze naar één zijde, centraal of naar beide zijden openend naar binnen of naar buiten gevouwen
worden. Een als deur geconstrueerd element kan voor het
openen naar binnen of buiten gebruikt worden. Het volledig
openen van grote oppervlakken en ook een veilige sluiting
zijn gewaarborgd.
Schuifwanden
Onze schuifwanden maken voor u een vrije toegang tot
mens, licht en lucht mogelijk. Ze combineren grote vleugels
met riante openingsmogelijkheden.

De meersporige installatie zorgt ervoor dat uw glasfront in
ruime mate geopend kan worden, waarbij de vleugels op
de rail blijven, zonder plaats naar binnen of buiten in beslag
te nemen. Vlakke dorpels en slanke profielen zorgen voor
functionaliteit en esthetiek.
Schuif-/stapelwanden
Profiteer van een maximale inrichtingsvrijheid met onze
schuif-/stapelwanden, waarbij een groot aantal afzonderlijke
vleugels op dezelfde slanke rail glijden om dan zijdelings in
een compacte parkeerruimte opgeborgen te worden. Het is
mogelijk om de vleugels van 90 tot 270° overhoeks te geleiden. Bij een montage op vloerhoogte komt men zodoende
tot willekeurig grote openingen zonder dorpel. Een speciale
extender-afdichting zorgt voor een uiterst aangenaam ge
voel in de woonruimte.

SYSTEMEN
SUPERTHERM 80
VOUWEN/SCHUIVEN vouwwand

THERMO 60
vouwwand

THERMOSLIDE 80 ISO 41
schuifwand
schuifwand

BALI 60
hef-/schuifwand

MONOSLIDE 60/80
schuif-/stapelwand

Installatiebreedte

tot 6.7 m

tot 6.7 m

tot 6.7 m

tot 6.7 m

tot 6.7 m

tot 6.7 m

Elementhoogte

tot 2.7 m

tot 2.7 m

tot 2.8 m

tot 2.6 m

tot 2.8 m

tot 2.7 m (80: 2.8 m)

Vleugelbreedte

tot 1.2 m

tot 1.0 m

tot 2.8 m

tot 2.0 m

tot 2.5 m

tot 1.3 m (80: 1.5 m)

Handgreep-/
Afsluitvarianten

vlakke handgrepen langs binnen
bedienbaar

vlakke handgrepen langs binnen
bedienbaar

vlakke of schelpvormige handgrepen binnen

deurklink en
meervoudige
afsluiting

handhefboom
en meervoudige
afsluiting

aandrijfgrendel per
vleugel

Glasdikte
24 - 62 mm
16 - 32 mm
24 - 62 mm
18 - 24 mm
18 - 41 mm
						

60: 20 - 46 mm
80: 24 - 62 mm

Openingswijze

naar binnen
of buiten

1-sporig, parkeerruimte naar binnen

Ophanging

bovenaan hangend bovenaan hangend onderaan lopend
onderaan lopend
of onderaan lopend of onderaan lopend extender-afdichting		

naar binnen
1- tot 2-sporig
of buiten		

1- tot 4-sporig
1- tot 3-sporig
1 – 8 vleugel(s)		

onderaan lopend onderaan lopend
optillen - schuiven extender-afdichting

Vloerrail

op vloerhoogte
aanslag- of
optioneel
deels neerlaatbaar, deels neerlaatbaar, zonder dorpel,
of met aanslag
omklapbaar profiel aansluitprofiel op
deels verzonken deels verzonken op vloerhoogte,
			 vloerhoogte			neerlaatbaar
Geluidswering

mogelijk

gering

mogelijk

gering

gering

gering

Wind-/Slagregendichtheid

getest

–

getest

–

–

–

Inbraakpreventie

RC2

–

RC2

–

–

–

Thermische
Scheiding

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Warmte-isolatie

ja

nee

ja

nee

nee

60: nee / 80: ja
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UITBREIDING VAN
LICHTDOORSTROOMDE
WOONRUIMTE

CREATIEVE INRICHTINGS
MOGELIJKHEDEN QUA
AFMETINGEN, VORM EN
KLEUR
NIET TE EVENAREN PRIJSKWALITEITVERHOUDING
RUIME KEUZE AAN
STANDAARDKLEUREN
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VOUWWAND-/BEGLAZINGSSYSTEEM

Een wintertuin van Sunparadise ontsluit woon
ruimte en verbetert uw levenskwaliteit op
unieke wijze. Al snel wordt het lichtdoorstroomde
glazen bouwwerk het eigenlijke middelpunt van
het huis.
Laat u door uw dealer adviseren en de op
u afgestemde droom van een mooie wintertuin,
waar u zich goed voelt, in vervulling gaan.

SUPERTHERM 80
Het totaalsysteem is gebaseerd op een slank kozijnsysteem van
aluminium met hoge warmte-isolatie. Het overtuigt door een hoog
waardige afwerking en garandeert stabiliteit en duurzaamheid.

Met het gebruik van SUPERTHERM 80
wint u aan woonruimte, geniet u in
de zomer van de snel beschikbare
vrije ruimte en spaart u in de winter
veel waardevolle energie.
Tal van opties komen u bij de planning
tegemoet en zorgen voor het gewenste resultaat. Een consequente
warmte-isolatie zorgt voor een
gevoel van welzijn en tal van combi
natiemogelijkheden bieden vrijheid
bij de inrichting. Hoogwaardig beslag
vrijwaart bovendien de functie op
lange termijn.

Thermisch gescheiden systeem met hoge warmte-isolatie
• Compleet programma met vouwwand, vaste beglazing, deuren en
ramen
• Geschikt voor woonruimte
• Vouwwand bovenaan of onderaan lopend leverbaar
• Naar buiten en binnen openend (raam, vouwwand)
• Oplossing voor loop overhoeks (zonder stijlen)
• Rolstoeltoegankelijk door vlakke vloerrails
• Twee verschillende kleuren binnen en buiten mogelijk
• Glasdiktes tot 62 mm
• Met compensatie- en verstevigingsprofielen
• Veiligheidsstandaard RC2 (WK2) leverbaar
• Ook met 118 mm kozijnprofiel voor vast raam mogelijk
Toepassingsgebieden
Complete afsluitingen van woonruimtes, beglazingen van restaurants
en wintertuinen.
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VOUWWAND-/BEGLAZINGSSYSTEEM

THERMO 60
Beglazingen van allerlei aard in een doordacht systeem.
Verkrijgbaar zijn vouwwanden, ramen en deuren – op maat gemaakt.

Het universele, warmtegeïsoleerde vouw
wand- en beglazingssysteem glijdt zacht;
daarvoor zorgen technisch hoogwaardige
looprollen. De vouwwand is geschikt voor
vleugelbreedtes tot 1 m en een isolerende
beglazing tot 32 mm dikte. Een individuele
kleurstelling en vormgeving laten uw
wensen optimaal in vervulling gaan; daarbij kunnen de vouwwanden naar keuze
naar rechts, naar links of naar beide zijden
gevouwen worden; net zozeer naar binnen of buiten. Het eerste element kan
als deur aan beide zijden toegankelijk en
afsluitbaar gerealiseerd worden. Ramen
en raambeglazingen kunnen in het systeem willekeurig gecombineerd worden.

Warmtegeïsoleerd systeem met gedeeltelijke isolatie
• Mogelijk zijn bovenaan hangende en onderaan lopende
vouwwanden
• Vouwwand en raam naar buiten en binnen openend
• Glasdikte tot max. 32 mm
• Compensatie- en verstevigingsprofielen leverbaar
• Ideale bouwdiepte voor de renovatie
• Ook met 118 mm kozijnprofiel voor vast raam mogelijk
• Twee verschillende kleuren binnen en buiten mogelijk;
ruim assortiment aan standaardkleuren
• Vouwwand met reinigingsbeslag voor een uitwendige reiniging
Toepassingsgebieden
Beglazingen van balkons, restaurants, zitplaatsen, ruimtes met lage
binnentemperaturen, ramen en deuren.
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SCHUIFWAND

THERMOSLIDE 80
THERMOSLIDE 80 is een systeem met hoge warmte-isolatie dat het
«schuiven zonder optillen» mogelijk maakt. De elementen glijden
gemakkelijk op hoogwaardig roestvrij staal. Een perfecte combinatie van
grote glasaanzichten, een hoge warmte-isolatie en een vlakke dorpel.
Het schuifsysteem met hoge isolatie
is optimaal geschikt voor afsluitingen
van woonruimtes met hoogwaardig
wooncomfort. Geniet – beschut tegen wind en weer – van warmte en
gezelligheid. Grote schuifvleugels
zorgen voor transparantie en een
maximaal uitzicht op de natuur. Ook
de ruime openingsmogelijkheden
zou u niet meer willen missen. U kunt
alle elementen beweeglijk houden
of bepaalde elementen achter een
vast element of een muur parkeren.
3-voudige beglazing is daarbij uiterst
geschikt voor het kozijnprofiel met
hoge isolatie.

Modern, warmtegeïsoleerd systeem met hoge isolatie
• Schuifsysteem zonder de elementen op te tillen
(isolatieafdichtingen bovenaan en onderaan)
• Uitvoering met wegschuifbare hoek en compleet glazen hoeken
mogelijk
• Roestvrij stalen looprails en wielen voor een gemakkelijke
verschuiving in alle richtingen
• Combinaties met vaststaande elementen realiseerbaar
• Glasdiktes tot 62 mm
• 2 verschillende kleuren buiten en binnen mogelijk
• Rolstoeltoegankelijk door vlakke vloerrails
• Veiligheidsstandaard RC2 (WK2) leverbaar
• Één of twee sporen
• Naar beide zijden verschuifbaar of met vast element
• Afsluitbewaking toepasbaar
Toepassingsgebieden
Wintertuin, afsluiting van woonruimtes, in de gastronomie, verkoopruimte.
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SCHUIFWAND

ISO 41
Een systeem voor veelzijdige en veeleisende
toepassingen. Door de thermische scheiding
komt dit het binnenklimaat ten goede.

Dit schuifwandsysteem met warmteisolerende eigenschappen is gemaakt
van hoogwaardige aluminiumprofielen.
Alle elementen van het 1- tot 4-sporige
systeem zijn vrij verschuifbaar, waarbij het
binnenin lopende element met meervou
dige afsluiting en deurklink uitgerust is.
De ruime waaier aan verschillende profiel
kleuren voor binnen en buiten en de
smalle profielen van de middengedeeltes
bieden grote voordelen bij de verwezenlij
king van uw wensen met betrekking
tot uw wintertuin. De elementen zijn
onderaan met in hoogte verstelbare,
kwalitatief hoogstaande looprollen
uitgerust en kunnen zodoende zeer
gemakkelijk en tot in iedere positie verschoven worden.

Warmtegeïsoleerd systeem zonder isolatie
• Economische, voordelige oplossing voor verschillende
toepassingen
• Verstelbare looprollen – gemakkelijk in alle richtingen
verschuifbaar
• Geëloxeerde, uitwisselbare en zeer stabiele looprail
• 1- tot 4-sporige uitvoering
• 2 verschillende kleuren buiten en binnen mogelijk
• Glasdiktes tot 24 mm
Toepassingsgebieden
Beglazingen van balkons en zitplaatsen, ruimtes met lage
binnentemperaturen, verbindingen van gebouw met wintertuin.
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HEF-/SCHUIFWAND

BALI 60
Het warmtegeïsoleerde hef-/schuifwandsysteem onderscheidt zich
door een hoogwaardige opbouw. Het is in het bijzonder geschikt voor
grote schuifelementen. Comfort en individualiteit gegarandeerd.

Het warmtegeïsoleerd hef-/schuifsysteem BALI 60 is gemaakt van aluminiumprofielen en garandeert ook bij
vleugelgewichten van maximaal 250 kg
een betrouwbare en duurzame
werking. Door gewoon aan de handhefboom te draaien, wordt de schuifvleugel lichtjes opgetild. Het element
kan nu zeer gemakkelijk tot in de
gewenste positie geschoven worden.
Bij de afsluiting wordt de vleugel weer
neergelaten en door het eigen gewicht
van het element volgen de
veilige vergrendeling en afdichting.
Het buiten liggende element is stan
daard vastgeschroefd; kan echter
optioneel eveneens schuifbaar ge
realiseerd worden.
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Warmtegeïsoleerd systeem met gedeeltelijke isolatie
• 1- tot 3-sporige uitvoering
• 2 verschillende kleuren buiten en binnen mogelijk
• Glasdikte tot 41 mm
Combinaties met vaststaande elementen mogelijk
Toepassingsgebieden
Ruimtes met lage binnentemperaturen, complete afsluitingen van
winkels en woonruimtes.
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SCHUIF-/STAPELWAND

MONOSLIDE 60/80
MONOSLIDE verenigt op unieke wijze functionaliteit met flexibiliteit.
Onbeperkt openen; ook in bochten en hoeken – op één enkele rail
zonder dorpel. Puur comfort in uw woonruimte!

MONOSLIDE geeft blijk van unieke
warmte-isolerende eigenschappen;
daarbij staan comfort en een veelzijdige
planningsvrijheid centraal. De rolwand
elementen kunnen in geopende toe
stand over punten en met een hoek van
max. 90° verschoven worden en worden
tot een stapel tot in een daarvoor be
stemde parkeerruimte geleid.
In de rolwandelementen kunnen er
draai- of kantelvleugels ingebouwd
worden. Ook combinaties met toe
gangsdeuren zijn mogelijk.

MONOSLIDE 60: thermisch gescheiden aluminiumsysteem
MONOSLIDE 80: thermisch gescheiden met een hoge isolatie
• Economische oplossing voor verschillende toepassingen
• Geëloxeerde looprollen – gemakkelijk in alle richtingen
verschuifbaar
• Geëloxeerde en zeer stabiele looprail
• 2 verschillende kleuren buiten en binnen mogelijk
• Glasdiktes tot 62 mm
Toepassingsgebieden
MONOSLIDE 60: beglazingen van balkons, restaurants, zitplaatsen
en terrassen, veranda’s.
MONOSLIDE 80: woonruimte en afsluitingen van woonruimtes,
wintertuin, gastronomie, winkels.
Wat onderscheidt MONOSLIDE 80 van MONOSLIDE 60?
Voor MONOSLIDE 80 werd een neerlaatbare extender-afdichting
ontwikkeld. Deze is vooral geschikt voor de woonruimte en biedt
hoog comfort.
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sunparadise.com

