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Geachte klant,

Uit minstens 30 jaar ervaring met schuifdaken is het suc-
cesvolle idee gekomen om deze daken aan te passen tot 
dakschuiframen. In deze catalogus vind u informatie over 
de technische specificaties en de diverse mogelijkheden. 
Verander uw woon- of werkruimte in een open terras met 
deze ramen en geniet van het directe contact met de natu-
ur. 

Onze architecten, ingenieurs en medewerkers staan met 
jarenlange ervaring op dit gebied voor u klaar!

Votre Klaus Rengier
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Het panorama raam is een groot dakschuifraam voor grote op-
pervlakten, met afmeting tot wel 12 meter breed en 3,5 meter 
hoog.

Het bestaat uit 2 schuivende vensters die zowel elektrisch als 
handbediend achter het vaste raam, naar binnen kunnen worden 
geschoven.

Een vergelijking van de systemen 
die horizontaal openen.

Panorama dakschuiframen

4-delig PA AL Type
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OpenAir – dakschuiframen

OpenAir is een dakschuifraam voor grote oppervlakten tot 
wel 4 meter breed en 12 meter hoog.

Het bestaat uit 3 schuivende vensters die zowel elektrisch als 
handmatig achter het vaste raam, naar boven kunnen worden 
geschoven.

En verticaal.

4-delig OA Type

Vast venster

Schuivend venster

Schuivend venster

Schuivend venster



Panorama modellen

Type overzicht

Mogelijke opties voor dakschuiframen:
-  vitrage super thermo-isolant, vitrage avec protection 

solaire, vitrage actif
- store pare-soleil
- volets roulants
- volets roulants d’intérieur
- stores d’obscurcissement 
-  automatisme de commande  

(température, soleil, vent, pluie, télécommande)

Aandrijving  van panorama dakschuifraam:
Handmatig of elektrisch

Afmetingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:
- Hoek van de installatie (10°  – 90°)
- Sneeuwbelasting
- Installatiehoogte vanaf de grond
- Hoogte

4-delig PA AH Model 2-delig PA AH Model
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4-delig PA AH Model 2-delig PA AH Model
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Breedte van 3 m t/m 12 m Breedte van 1,7 m t/m 12 m

Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas)
Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)
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Het 1-delig SO dakschuifraam is een innovatieve, handbediende schuif technologie met goede thermische isolatiewaarden. 
(Waarden van 1,0 tot 1,1W/m2K). Het venster kan opzij worden geschoven in het frame dat op het dak gemonteerd is.  
Hierdoor kan het raam vrijwel helemaal open en is het gemakkelijk te onderhouden.

Gesloten. Opent naar de zijkant. (Rechts of links) Gesloten. Opent naar de zijkant. (Rechts of links)

Panorama SO modellen

PA-SO 1-delig model

Het 2-delige Panorama SO dakschuifraam is in structuur en technologie gelijk aan het 1-delig Panorama SO dakschuifraam. 
Alleen heeft dit raam 2 schuivende vensters. Het venster kan met de hand naar links of rechts worden geschoven over het 
frame dat op het dak gemonteerd is. Dit zorgt voor een opening tot wel 263 x 236 cm (h x b). Het raam wordt gekarakte-
riseerd met uitstekende warmte-isolerende eigenschappen van 0,9 tot 1,2W/m2K volgens norm EN 673. 

Raam is gesloten, het frame en de schuivende vensters 
maken het mogelijk om het raam naar links of rechts te 
openen.

Raam is gedeeltelijk open.

2-delig PA-SO model
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Panoramaraam als lichtbron voor de loft en tegelijkertijd een toegangspunt naar het dakterras, met uitzicht op het meer 
van Zeuthen.

Elegante inbouwmontage met een buitenzonwering als extra optie.



Type AL à 4 vantaux Image 984

Type AL à 4 vantaux Image 983

Iets dichter bij de hemel – een „open lucht gevoel“ in uw loft 

Panorama is een dakschuifraam voor grote oppervlakten tot wel 12 meter breed en 3,5 meter hoog. Met de panorama 
technologie kunnen de vensters met de hand of elektrisch opzij worden geschoven, achter het vaste raam.
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Stel uw huis open voor nieuwe mogelijkheden 
met Sunshine dakschuiframen.

Onze specialisten op het gebied van architectuur en bouwkunde zijn uw contacten en voorzien u van ondersteuning tijdens 
uw project.

Panorama type AH 2-delig (operatie: Door de motor)

Detail 2

839

Detail 1

Gesloten

Verticale doorsnede

Detail 2

Horizontale doorsnede – open

SO_PAAH_0200
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Raam gesloten

Raam gesloten

Raam gesloten

Raam gedeeltelijk open

Raam gedeeltelijk open

Raam gedeeltelijk open

Raam open

Raam open

Raam open

In de spotlight: 
4-delig AL Panorama dakschuifraam in Darmstadt

Buitenaanzicht

Binnen aanzicht

Zonnescherm loopt gelijk met het dakoppervlakte

983

983



In Darmstadt – een stijlvolle, royale opening leidt naar het dakterras door middel van een 4-delig Panorama dakschuifraam.
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De oplossing voor historische gebouwen

Dankzij de filigranen constructie is deze ruime, maatwerk dakbeglazing de juiste keuze voor panden die vermeld staan als 
cultureel erfgoed, zonder dat dit ten koste gaat van innovatieve details en veeleisende architectuur.

Detail 2

Open

Verticale doorsnede

Detail 1

Horizontale doorsnede – Gesloten
Panorama type AL 4-part (bediening: met de hand) 

SD_PAAL_0400
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Hambourg, Hohe Bleichen, Type AL, à 4 vantaux Image 1068

Horizontale doorsnede – Gesloten
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Voel de ruimtelijkheid 
- Panorama uitzicht 
met zonlicht inbegre-
pen
De schuivende vensters  openen en 
veranderen elke kamer in een natu-
urlijke ervaring – door de functionele 
glazen architectuur heeft u een open 
lucht gevoel, zelfs in een loft ruimte.
De ramen creëren uw eigen panora-
ma, zodat u kunt genieten van frisse 
lucht en zonlicht.profiter de l’air frais 
et de la lumière du soleil.

4-delig Panorama raam,
type AH gesloten

Raam half open  Raam volledig gesloten, vensters zijn 
naar de zijkant ingeschoven
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743Type AL, à 2 vantaux Image 1072

Vrij uitzicht op het centrum van Stuttgart

1106



4-delig Panorama venster ca. 800 x 350 cm (breedte x hoogte) boven de daken van Stuttgart.
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Conception: bmb Architektur + Design, Type AL, à 4 vantaux Image 1071



Afmetingen:     Framebreedte 94 cm - 174 cm Framebreedte 56 cm - 136 cm
 
 Framehoogte 154 cm - 264 cm Framehoogte 126 cm - 236 cm

 (minimale framebreedte 154 cm, hoogte van het frame t/m 234 cm)

Aluminium profiel:  thermisch gescheiden, poedercoating in twee tinten, binnen wit  (RAL 9016), buiten don-
kergrijs (DB 703)

Beglazing: driedubbel glas (Ug-waarde van 0,6 W/m2K, glasdikte t/m  56 mm)

Dakhelling:  20° - 90°

Eventuele opties:   multi-functionerend glas (actief glas, zonwerend glas,...), buiten zonwering, insectwerende 
screens, dakscreens, binnen screens, speciale kleuren (volgens de klassieke RAL kleuren-
kaart)

Panorama dakschuiframen SO

Model PA SO 1-delig

1-delig Panorama dakschuifraam  met 2 verticale stijlen

921

Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas)
Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)



Verticale doorsnede

20° - 90°

Horizontale doorsnede

20
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Blendrahmenführung

SD_PASO_0100

SD_PASO_0101



Montage van een panorama dakschuifraam met het frame aan de linkerkant.
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Montage van een panorama dakschuifraam met het frame aan de linkerkant. Bovenste afbeelding: detail van het venster slot, onderste afbeelding: raam 
half open.



Afmetingen:  Framebreedte 154 cm - 314 cm Framebreedte 103 cm - 263 cm
 
 Framehoogte 174 cm - 264 cm  Framehoogte 126 cm - 236 cm

Aluminium profiel:  thermisch gescheiden, poedercoating in twee tinten, binnen wit (RAL 9016), 
 buiten donkergrijs (DB 703)

Beglazing: driedubbel glas (Ug-waarde van 0,6 W/m2K, glasdikte tot 56 mm)

Dakhelling:  20° - 90°

Eventuele opties:  Eventuele opties: multi-functionerend glas (actief glas, zonwerend glas,...), buiten zon-
wering, insectwerende screens, dakscreens, binnen screens, speciale kleuren (volgens de 
klassieke RAL kleurenkaart)

Panorama dakschuiframen

Model PA SO 2-delig

2-delig open panorama dakschuifraam 
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Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas)
Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)



Verticale doorsnede

Horizontale doorsnede
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Blendrahmenführung

20° - 90°

SD_PASO_0200

SD_PASO_0201



2-delig Panorama dakschuifraam met een uitstekend frame aan beide kanten.

207
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Raam is gedeeltelijk open.

205

206



Studio venster 600 x 263 cm (breedte x hoogte) met een geïntegreerd 2-delig Panorama venster 314 x 263 cm 
(breedte x hoogte).



28

29

Buiten luifel 600 x 280 cm (breedte x hoogte) is voor gemonteerd en klaar voor gebruik.



Studio venster 600 x 263 cm (breedte x hoogte) in de werkplaats, vlak voor het inladen.
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De situatie na fixatie van de ramen..



OA 3-delig 

OA 4-delig 

OA 2-delig 

OpenAir modellen
Overzicht van modellen

Afmetingen
Afhankelijk van de volgende factoren:

· Hoek van de installatie ( 6° - 90° )
· Sneeuwbelasting
· Installatiehoogte vanaf de grond 
· Hoogte

Eventuele opties voor schuiframen:
- Super warm ruiten, zonwerende ruiten, actieve ruiten, zonneschermen, ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Aandrijving: verschillende soorten elektrische aandrijvingen, afhankelijk van de belasting

Schuivend venster

Schuivend venster

Schuivend venster

Schuivend venster

Schuivend venster

Schuivend venster

Vast venster

Vast venster

Vast venster

Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas)
Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)



OpenAir SV is een dakschuifraam voor 
kleinere dakopeningen. (tot 135 cm breed 
x 165 cm hoog). Het schuivende venster 
beweegt, afhankelijk van de positie van 
het elektronische mechanisme aan de 
bovenkant van het frame, verticaal van 
boven naar beneden over het vaste raam, 
of omgekeerd. In het voorbeeld hieronder 
is het schuivende venster boven gemon-
teerd. Het raam kan worden gebruikt als 
dakraam, ventilatie voor een serre of als 
verticaal schuifraam. De thermische iso-
latiewaarden van het venster zijn niet 
noodzakelijk in overeenstemming met 
??????????????????????

Het 3-delig OpenAir SV is een dakschu-
ifraam met dezelfde constructie als een 
2-delig OpenAir dakschuifraam, maar 
met 2 schuivende vensters die het moge-
lijk maken om 2/3e van het gehele raam 
te openen. De openingsbreedte is 25cm 
minder dan de breedte van het frame. Het 
raam kan worden gebruikt als dakraam, 
ventilatie voor een serre of als een verti-
caal schuifraam.

Model SV 3-delig

32
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OpenAir SV modellen

Model SV 2-delig

202

302



Typ OA 4-teilig Bild 981

Het OpenAir dakschuifraam verbreed de woonruimte op het terras.

1117

In plaats van een loggia - ruimtebesparing met OpenAir dakschuiframen.



34

35

896

OpenAir ervaren – Open betekend meer ervaren

Open Air is een dakschuifraam waarvan de schuivende ramen (tot 3-delig) verticaal geopend kunnen worden door middel 
van een elektronisch mechanisme. Als het raam geopend is, zijn de vensters onder het vaste raam geschoven. Door de sta-
biele constructie, zijn de vensters verkrijgbaar in afmetingen van 4 maal 12 meter. Er is een breed assortiment van optionele 
uitrusting zoals zonwering, ??????????????????????  en   ??????????????????????

Raam gesloten Raam 1/4e geopend

Raam 2/4e geopend  Raam 3/4e geopend

949

uitrusting zoals multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas), buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)



Typ OA 4-teilig Bild 958

Typ OA 4-teilig Bild 949

Van OpenAir en open harten

Verbreed uw favoriete plek onder de zon met het OpenAir dakschuifraam naar het hart van uw woonruimte. Er is geen 
verloren ruimte en uw hoeft uw vaste plek onder de zon niet op te geven.

949
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Typ OA 4-teilig Bild 948

Een gevoel van welzijn boven de daken van Frankfurt.



Een uitnodigende plek waar u ongeacht het seizoen, uw tijd kunt spenderen.
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Typ OA 3-teilig Bild 925

Als het raam geopend is, wordt de woonruimte getransformeerd in een terras.



Compleet geprefabriceerd en kan binnen enkele uren gemonteerd worden.

Complete prefabricatie in onze werkplaats met roestvrije materialen zorgt voor consistente kwaliteit en waarde behoud. 
Een korte montagetijd garandeert kostenbesparingen en naleving van de deadline.

931

Voorbereiding van de installatie in de 
opening ... Kraan legt het raam bovenop… ... uitlijnen en fixeren

- Horizontale doorsnede

- Verticale doorsnede

OpenAir 4-delig

SD_OA_0402



In de spotlight: 
OpenAir dakschuiframen in de binnenstad van Wenen
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Typ OA 4-teilig Bild 1055

- Verticale doorsnede

Vergelijking van de grootte van de gevel 
en het raam

Raam met een bijpassend terras met glazen vloer



OpenAir – dakschuiframen – voor historische constructies

Duidelijke voordelen:

· Grootste openingen mogelijk
· Montage op het omliggende oppervlak
· Geeft uw onroerend goed extra waarde
· Moderne en veeleisende architectuur in overeenstemming met 
 monumentenzorg

Berlin, Typ OA 3-teilig Bild 957

Verticale doorsnede
- Open

OpenAir 3-delig
- geschlossen

Horizontale doorsnede

SD_OA_0302

SD_OA_0303



Typ OA 4-teilig Bild 1069
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In de spotlight: 
OpenAir dakschuifraam in de Londense wijk ‘Chelsea’

Ausgezeichnet

M&T Metallbaupreis 
2011

in der Kategorie 
Fenster/Fassade

1. Platz

SD_OA_403



Uw woonruimte uitbreiden naar het dakterras, door middel van een OpenAir dakschuifraam



44

45

925

Uw woonruimte uitbreiden naar het dakterras, door middel van een OpenAir dakschuifraam



Afmetingen:   Framebreedte 70 cm - 160 cm Framebreedte 45 cm - 135 cm
 
 Framehoogte 120 cm - 360 cm Framehoogte 45 cm - 165 cm

Aandrijving: E-motor (Nominaal voltage 220-240 V)

Aluminium profiel:   thermisch gescheiden, poederlakken / standaard kleuren.
 een-kleurig: verkeer witte buitenkant en de binnenkant (RAL 9016)
 tweekleurige: verkeer wit van binnen, donkergrijs buiten (DB 703)

Beglazing: Driedubbel glas (Ug-waarde van 0,8 W/m2K, volgens norm EN 673,  glasdikte t/m  42 mm)

Eventuele opties:  ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? 
?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? 
?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? 
?????????????????????? ??????????????????????

Afmetingen zijn 
afhankelijk van de Plek van de installatie (hoogte, afstand), installatiehoogte vanaf de grond, 
volgende factoren: sneeuwbelasting op de plek van de installatie, montagehoek van de installatie (7° - 90°)

Onderkant geopend Bovenkant geopend

OpenAir SV dakschuiframen

Model SV 2-delig

203 204

Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas)
Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)



Verticale doorsnede

Horizontale doorsnede                   

46
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SD_OASV_0202

SD_OASV_0203



Geniet van het baden met een prachtig uitzicht op de natuur.
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Afmetingen:   Dakhelling 7° - 15° Framebreedte van 70 cm t/m 100 cm 
   Framehoogte van 180 cm t/m 560 cm 

 Dakhelling van 15° Framebreedte  tot 140 cm 
   Framehoogte van 180 cm t/m 560 cm

 Dakhelling van 20° Framebreedte  tot 180 cm 
   Framehoogte  tot 540 cm

 Dakhelling van 25° Framebreedte  tot 200 cm 
   Framehoogte  tot 500 cm

 Dakhelling van 30° Framebreedte  tot 250 cm 
   Framehoogte  tot 400 cm

Aandrijving: E-motor (Nominaal voltage 220-240 V)

Aluminium profiel:  thermisch gescheiden, poederlakken / standaard kleuren.
 eenkleurig: verkeer witte buitenkant en de binnenkant (RAL 9016)
 tweekleurige: verkeer wit van binnen, donkergrijs buiten (DB 703)

Beglazing: Driedubbel glas (Ug-waarde van 0,8 W/m2K, volgens norm EN 673,  glasdikte t/m  42 mm)

Eventuele opties: Eventuele opties: multi-functionerend glas (actief glas, zonwerend glas,...), buiten   
 zonwering, insectwerende screens, dakscreens, binnen screens,… ??????????????????????  
 ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????   
 
Afmetingen zijn 
afhankelijk van de Plek van de installatie (hoogte, afstand), installatiehoogte vanaf de grond,  
volgende factoren: sneeuwbelasting op de plek van de installatie, montagehoek van de installatie (7° - 90°)

Onderkant geopend Bovenkant geopend

OpenAir SV dakschuiframen

Model SV 3-delig

303 304

Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas)
Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)



Verticale doorsnede                   

Horizontale doorsnede                   
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SD_OASV_0300

SD_OASV_0301
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Moderne dakuitbreiding met OpenAir schuifdaken (oud pompstation in Berlijn).
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Serre van 3 verdiepingen in München met OpenAir SV schuifdak.

1077



Zowel overdag als ’s nachts: een luxe bad met uitzicht op de Regensburg Kathedraal.

1100
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1100



Een vergelijking tussen het OpenAir SV schuifdak en conventionele dakramen.
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Al tientallen jaren aanwezig 
op de markt
Traditie, innovatie en visie definiëren de geschiedenis van 
het bedrijf. Waardoor u volledig op ons kunt vertrouwen.

Professioneel management 
Uitgebreide ondersteuning van onze deskundige 
ingenieurs, van het advies tot aan de oplevering.

Korte montagetijd
Geprefabriceerde, grootformaat dak- en wandele-
menten zorgen voor tijdsbesparing en de zekerheid 
van de deadline.

Exclusieve en op maat gemaakte 
ontwerpen
Een uniek en aantrekkelijk design met een hoog 
kwaliteitsniveau, geven deze prestigieuze construc-
ties behoud van waarde.

Gekwalificeerd deskundig personeel
Een goede opleiding en constante bijscholing, 
zowel binnen als buiten het bedrijf zorgen voor 
technische vooruitgang en de mogelijkheid om 
grenzen te verleggen.

Waarom Sunshine 
de juiste keuze is:

591

931

999
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Andere Sunshine 
productgroepen:

999

999

931

FineArt, SunArt and 

DecoArt serres

Overkappingen 

OpenAir, Veranda, Cabrio schuifdaken

Dakramen

Verticale schuiframen

839

1053

990

1102

990
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