
Onbeperkt terrascomfort

ZOMERTUIN
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Verleng de zomer

Met de Sunparadise zomertuinsystemen kunt u het buitenseizoen tot ver in 

de herfst verlengen en bent u altijd goed beschermd tegen weer en wind. 

Een zomertuin van Sunparadise overtuigt door de tijdloze constructie, de 

vormgeving en de hoge robuustheid en transformeert zo uw terras in een 

gezellige leefruimte. Dankzij een breed scala aan mogelijkheden en 

ontwerpen voor verschillende woonsituaties zijn er geen grenzen.

Laat u adviseren door uw Sunparadise specialist! 

Onze zomertuinoplossingen passen naadloos en harmonieus in de vorm en 

esthetiek van uw huis - ook in complexere woonsituaties. De meeste daken 

kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met Sunparadise glaselemen-

ten. Uw Sunparadise specialist zal u hierover graag adviseren.

Haal de vakantie naar huis.
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Voordelen zomertuin

Welzijn en comfort (levenskwaliteit)

Een beduidend hogere woonkwaliteit, dankzij een 

beglaasd, tegen het weer beschermd terras dat extra 

bescherming biedt tegen verkeerslawaai en vuil.

Energie-efficiëntie

Een glazen terras helpt het energieverbruik te  

verminderen, wat zowel uw eigen portemonnee als  

het milieu ten goede komt.  

Waardevermeerdering

Door te investeren in terrasbeglazing met een  

aantrekkelijk design en hoogwaardige materialen  

kan de waarde van uw huis worden verhoogd.
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Daksystemen

Het premium glasdak CUBO 

kenmerkt zich door zijn strakke 

kubusvorm en overtuigt door zijn 

lichtheid en elegantie. 

Kubisch terrasdak

 CUBO

Zowel vrijstaand als aan het 

woongebouw bevestigd, overtuigt 

de hoogwaardige constructie door 

zijn solide afwerking en tijdloze 

esthetiek.
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De PRIME is fascinerend als 

terrasdak of als uniek glazen huis. 

Ongeacht hoe individueel uw 

behoeften zijn, dit dak biedt de 

perfecte oplossing en brengt u een 

beetje dichter bij de natuur.

Het terrasdak PURE is tot het 

wezenlijke teruggebracht en toch 

is aan alles gedacht. De  

hoogwaardige aluminium  

constructie is indrukwekkend met 

zijn filigraan design, dat direct in 

elke woonsituatie kan worden 

geïntegreerd. Dit is pure kwaliteit 

uit één en dezelfde bron.

Individueel terrasdak

PRIME

Puristisch terrasdak

 PURE
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Glazen  
elementen

Buitenwereld en interieur worden 

één met een volglazen schuifwand. 

De grote glasoppervlakken maken 

een onbeperkt uitzicht mogelijk. 

Door de eenvoudige bediening 

kunnen de VG15 en VG17 in een 

hoek worden geschoven en is het  

mogelijk om op zonnige dagen 

vrije toegang tot de tuin te  

verkrijgen.

Een onbelemmerd uitzicht naar 

buiten wordt gegarandeerd door 

deze volglazen schuif- & stapel-

wanden, die gemakkelijk in een 

hoek kunnen worden gestapeld.  

Dit maakt van grote glaswanden 

een klein vleugelpakket en zorgt  

zo voor een vloeiende overgang 

naar buiten.

 Volglazen schuifwand

 VG15 / VG17

Volglazen  

schuif- & stapelwand

 GSS 17
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Ingelijste  
elementen

Met een ongeïsoleerde schuifwand 

kunt u de zomertijd verlengen en al 

bij de eerste zonnestralen van uw 

zomertuin genieten.

De deuren kunnen heel  

gemakkelijk worden verplaatst om 

de wereld naar buiten te openen.

Haal de zon en frisse lucht in uw 

zomertuin. Zelfs grote  

oppervlakken kunnen met een 

vouwwand volledig worden 

geopend om maximale vrijheid te 

garanderen. Ook openingen over 

hoeken zijn met de FIESTA 42 

eenvoudig te bedienen.

Schuifwand

 IDEAL 38

 Vouwwand

 FIESTA 42
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Uw Sunparadise-vakpartner

Maak gebruik van ons brede Sunparadise-gamma en onze

gebruikelijk competent advies. Meer informatie vindt u op


