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Gumax® automatische zonwering
Of het nu een stralende zomerdag is, de bladeren van de bomen vallen of de eerste 
sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen; onder uw terrasoverkapping moet u ieder seizoen 
comfortabel kunnen zitten. Met Gumax® automatische zonwering creëert u schaduwplekken 
waar u wilt, zodat iedereen onder uw terrasoverkapping geniet van een comfortabele 
temperatuur. 

www.rollzon.nl



Zon of schaduw, 
u heeft het zelf 
in de hand.

Comfort & design
Heeft u hinder van felle zonnestralen of warmte onder uw terrasoverkapping? Met het compacte 
en onderhoudsvriendelijke zonweringssysteem van Gumax® creëert u in een handomdraai een 
schaduwrijk terras. Gumax® automatische zonwering heeft een uniek reflecterend zonweringsdoek. 
Dit kunststof zonweringsdoek, gewoven met aluminium draden, reflecteert 73% van het zichtbare licht 
en maar liefst 89% van de warmtestraling. Dit zorgt al snel voor een meetbaar temperatuurverschil! 
Het doek laat daarbij voldoende licht door en werkt niet verduisterend.

Gumax® zonwering special 

Even afkoelen
Een felle zon en oplopende temperaturen? Tijd voor wat 
verkoeling! Met een druk op de knop creëert u een schaduwrijk 
terras.

Even opwarmen
Dalende temperaturen en een frisse wind? De zon mag zich 
laten zien. Binnen enkele seconden slaat u het doek compact op.



Gumax® automatische zonwering is geschikt voor de standaard 
maten van alle Gumax® overkappingen. Het systeem is ook 
onder andere typen overkappingen te monteren, indien de 
ruimte te midden van de liggers tussen de 936mm en 950mm 
bedraagt. De onderstaande prijzen gelden voor beide kleuren.

2.5m 3m 3.5m 4m
  3.06m €1.146 €1.296 €1.446 €1.596

  4.06m €1.495 €1.695 €1.895 €2.095

  5.06m €1.844 €2.094 €2.344 €2.594

  6.06m €2.193 €2.493 €2.793 €3.093

  7.06m €2.542 €2.892 €3.242 €3.592

  8.06m €2.891 €3.291 €3.691 €4.091

  9.06m €3.240 €3.690 €4.140 €4.590

10.06m €3.589 €4.089 €4.589 €5.089

11.06m €3.938 €4.488 €5.038 €5.588

12.06m €4.287 €4.887 €5.487 €6.087

Gumax® zonwering special 

Alle voordelen op een rij:
•  Onderhoudsvriendelijk;
•  Reflecteert warmtestraling;
•  Geen verduisterend effect;
•  Elektrisch systeem inclusief afstandsbediening;
•  Per strook bedienbaar en op iedere positie stil te zetten;
•  5 jaar garantie op Gumax® zonwering en 2 jaar op 

bewegende en elektrische onderdelen;
•  Compacte opslag van het zonweringsdoek;
•  Geen direct contact met wind en regen van bovenaf.

Even voor ieder wat wils 
Zet de zonaanbidders in het zonnetje en zoek de schaduw 
op wanneer u wilt. Dankzij de individueel te besturen 
zonweringsstroken heeft u de controle over zon en schaduw.

     89%

100%

11%

Reflectie warmtestraling



Bekijk de mogelijkheden en laat u inspireren:

www.tuinmaximaal.nl/zonwering

Bezoek onze showroom
Rooijakkersstraat 8 • 5652 BB Eindhoven

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 21:00
Zaterdag en zondag: 09:00 - 18:00

Afhalen goederen:
Maandag t/m zondag: 09:00 - 18:00
(mogelijk binnen 30 minuten na bestelling)

“Nu heb ik het hele jaar geen last meer van de zon, het temperatuurverschil 

met zonwering is 7 graden!” 
– Patricia –

“Wanneer de zon laag staat heb ik geen last meer 

van de felle zonnestralen in mijn ogen.”
“Met de montagehandleiding en –video was het 

monteren van de zonwering erg goed te doen.”
– Ben – – Jeroen –

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig tot en met 31-12-2018. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Rollzon
Rondweg Zuid 9
7102 JD Winterswijk

Tel.: 06 55 15 32 84
Email: info@rollzon.nl
Internet: www.rollzon.nl

Openingstijden:
Alle vrijdagen van 10 tot 17 uur en zaterdagen van 
10 tot 14 uur. Verder is onze showroom alleen op 
afspraak te bezoeken!
Voor een afspraak en/of offerte aan huis: 
Neem bij voorkeur via mail, sms of WhatsApp 
contact met ons op! 
Tel.: 06 55 15 32 84


