
De glasheldere 
voordelen van 
Polysun® 

Zonwering in 
isolatieglas



Natuurlijk wil jij ook een mooi licht en modern huis! Steeds meer 
mensen kiezen dan ook voor meer glas in huis. Voor een groots uitzicht 
en meer licht van buiten. 

Maar met meer glas haal je ook veel problemen in huis. Zo worden licht en 
warmte moeilijker te reguleren. En het schoonhouden van alle zonwering 
wordt een vervelende en tijdrovende klus.

Gelukkig zijn deze problemen verleden tijd Met Polysun® zonwering in 
isolatieglas! Geniet van meer uitzicht en licht zonder compromissen. 

In deze brochure lees je over de unieke en glasheldere voordelen die 
Polysun® sytemen jou kunnen bieden. 
Veel kijk- en leesplezier en hopelijk tot ziens in een van de Polysun® 
showrooms in Nederland en België.

Met zonnige groet, 
Odette en Albert Contant
Oprichters Polysun®

Embrace the 
light met 
Polysun® 
zonwering
in isolatieglas

“Als we 
iets doen, 
doen we 

het goed!”



 
PolySun® systemen zijn zonwerende 
systemen TUSSEN glas. De verschillende 
systemen zijn hermetisch van de 
buitenwereld afgesloten zodat er geen stof 
en vocht bij kan komen. Schoonmaken is met 
Polysun® dan ook verleden tijd. 

Omdat reguliere zonwering vaak niet met 
regelmaat wordt schoongemaakt, hoopt 
stof zich op. Polysun® ScreenLine® is dan 
ook ideaal voor iedereen die gevoelig of 
allergisch is voor stof. 

Schonere lucht 
en nooit meer 
schoonmaken

De 7 voordelen 
van Polysun® 
ScreenLine® 
zonwering 
tussen glas
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Ongehinderd frisse lucht

Polysun® ScreenLine® zonwering zit tussen 
het glas en niet tegen het kozijn aan de 
binnenkant. Zo blijft de vensterbank vrij voor 
planten of spullen en kan het raam weer 
ongehinderd worden opengezet.

Alle ruiten met Polysun® systemen zijn 
standaard rondom aan de rand geslepen. 
Dit is na plaatsing niet meer zichtbaar maar 
draagt bij aan de veiligheid (geen scherpe 
randen), het installatiegemak en een lager 
breukrisico.

Meer ruimte,
vrijheid en 
veiligheid
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Duurzaam én sterk

De combinatie van duurzame componenten 
en het feit dat het tussen glas zit, maakt 
het systeem haast onverwoestbaar. De 
systemen zijn getest op minimaal 20.000 
gebruikscycli volgens de ISO-9001 norm 
en voldoen aan de hoogste materiaal- en 
duurzaamheidseisen. Een levensduur van 
20+ jaar is dan ook geen uitzondering!

Polysun® biedt op elk ScreenLine® systeem 
een 100% garantie van 5 jaar. Maar het 
gaat zelfs, afbouwend, nog verder tot 10 
jaar garantie. Kijk voor de voorwaarden 
op www.polysun.be/nl

Extra lange 
levensduur en 
tot 10 jaar 
garantie
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Beschermd door glas

Polysun® systemen zitten tussen het 
glas in een hermetisch afgesloten ruimte. 
Dit beschermt tegen vocht en vuil maar 
ook tegen mensenhanden die het stuk 
kunnen maken. Spelende en ontdekkende 
kinderhandjes vormen dan ook geen gevaar 
meer voor de zonwering.

Gemaakt voor 
langdurig 
gebruik
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Warm, koel, licht of 
schaduw, jij bepaalt!

Welk systeem je ook kiest, met Polysun® 
regel je heel flexibel licht en warmte. Zo 
kunnen lamellen natuurlijk gewoon open, 
dicht en kantelen. 
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Uitstekend 
licht en 
warmte 
reguleren



Geruisloos genieten

Polysun® systemen zijn beschikbaar 
met verschillende hoogwaardige 
bedieningssystemen voor maximaal comfort. 
Kies zelf tussen klassieke koordbediening, 
draaiknopbediening, elegante 
schuifmagneet of draadloze batterijmodule 
of geautomatiseerde bediening met een 
interne of externe motor.

Eenvoudige 
bediening 
voor maximaal 
comfort
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Haalbare luxe

Na al deze voordelen denk je waarschijnlijk 
dat onze zonwering niet te betalen is. Het 
zal je verbazen maar de kosten van Polysun® 
systemen zijn min of meer gelijk aan wat je 
normaal betaalt voor dubbelglas met een 
regulier buitenzonweringsysteem!

Wil je precies weten wat het in jouw situatie 
kost? Bekijk een van de Polysunpunten bij 
jou in de buurt en vraag vrijblijvend een 
offerte aan!
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Gewoon 
betaalbaar



Kies de 
zonwering die 
het best bij 
je past

Jaloezie
Polysun® jaloezieën zijn een aanwinst voor elk 
interieur, zakelijk en privé. Omdat je de lamellen, 
afhankelijk van de bediening, eenvoudig kunt 
optrekken, neerlaten en kantelen is een optimale 
warmte- en lichtregulering perfect mogelijk. De 
strakke en tijdloze vormgeving past zich eenvoudig 
aan elke woonstijl aan. 

Beschikbare bediening:
•  Koordbediening
•  Knopbediening kozijn
•  Draaiknop bediening
•  Schuifmagneet
•  Bediening met batterijmodule
•  Interne motor of externe motor

Beschikbare standaard kleuren: Beschikbare kleuren:

Plissé
Polysun® plissé is een pure sfeermaker. Het doek 
geeft warmte aan elk interieur en zorgt zelfs in 
gesloten toestand nog voor lichtinval in de kamer. 
Er zijn 2 varianten: een Verosol geplisseerd doek 
(vlamvertragend en ondoorzichtig dankzij de 
gemetalliseerde achterkant) en een neutraal 
Vanity doek (ondoorzichtig en beschikbaar in wit 
en crème).

Beschikbare bediening:
•  Koordbediening
•  Schuifmagneet
•  Bediening met batterijmodule
•  Interne motor of externe motor
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Je kunt ook 
kiezen voor 
een (totale) 
black out

Plissé black out
Polysun® plissé blackout brengt totale duisternis. Het 
is een dubbelzijdig plissé met aan de binnenzijde een 
folie waardoor er geen licht door het doek komt. 
De plissé black out loopt door een zijgeleiding zodat 
ook langs daar geen licht naar binnen komt. Ideaal 
voor slaapkamers, presentatiezalen en elke andere 
ruimte die volledig moet kunnen worden verduisterd.

Beschikbare bediening:
•  Koordbediening
•  Bediening met batterijmodule
•  Interne motor of externe motor

Beschikbare kleuren:

Rolgordijn
Het Polysun® rolgordijn is enig in zijn soort. 
Uniek is vooral het gebruik van vlamvertragend 
en ondoorzichtig Verosol doek in plaats van 
folie. De gemetalliseerde achterkant van het 
doek versterkt de zonwerende eigenschappen 
en creëert een uniform zilvergrijs vlak. Je hebt 
ook minder inkijk. Het rolgordijn loopt door 
zijgeleiding zodat het doek mooi strak in het 
raam hangt.

Beschikbare bediening:
•  Koordbediening
•  Externe motor

Beschikbare kleuren:

292

441

741

823

773

386

765

882

162

936

137

998

734

000

738

829

778

999

S102 S149

In de loop van 2021 zal het aantal kleuren voor plissé blackout uitgebreid worden.



Een gebruiker 
aan het woord

“Wij kunnen 
Polysun® zeker 

aanraden. Het is 
een mooie 
en flexibele 
oplossing”.

Waarom ik voor 
Polysun® zonwering 
in isolatieglas heb 
gekozen
Dirk van Dijck koos voor een Polysun® zonwering systeem met manuele 
en gemotoriseerde bediening. Hij is zeer tevreden over zijn ervaring met 
Polysun® en vertelt over zijn redenen om voor Polysun® te kiezen.

“Wij hebben gekozen voor de Polysun® ScreenLine® met manuele 
bediening voor de kleinere ramen en gemotoriseerde bediening voor de 
grote raampartijen.

“Wij hebben gekozen voor Polysun® ScreenLine® omdat we hiermee 
geen lichtverlies meer hebben en geen onderhoud. Het voordeel 
is ook dat we hiermee goede privacy kunnen verkrijgen. 
Het is dan ook een zeer goed alternatief voor normale screens”.

Bekijk ook het filmpje van Dirk en zijn woning op onze site: 
www.polysun.be/nl



De koffie staat klaar 
bij een van onze 
Polysunpunten

Zowel in Nederland als België wordt 
Polysun® verkocht via verschillende 
professionele Polysunpunten. Hier kun 
je een kijkje nemen in de showroom en 
vrijblijvend een offerte laten opmaken. 

Kijk voor een actueel overzicht van 
Polysunpunten bij jou in de buurt op 
www.polysun.be (of .nl) en klik op 
‘Vind een verkooppunt’, de oranje knop 
bovenin het scherm.

Contactinformatie
info@polysun.be  www.polysun.be/nl 


