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Geachte klant,

Al meer dan 30 jaar ontwikkeld Sunshine verschillende 
soorten schuifdaken. Sinds dien is de populariteit ervan 
ieder jaar toegenomen. In deze catalogus vind u infor-
matie over de technische specificaties en de diverse 
mogelijkheden.
Geniet vanuit uw serre of terras van het uitzicht op de 
hemel, beschermd tegen de regen of in een luchtige 
sfeer met uw schuifdak open. Onze architecten, ingeni-
eurs en medewerkers staan met jarenlange ervaring  
voor u klaar op dit gebied!

Hoogachtend, Klaus Rengier
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Ervaar vrijheid - een nieuwe definitie van het begrip schuifdak

OpenAir is een volledig automatisch glazen schuifdaksysteem voor grote oppervlakken en openingen (met individuele vens-
ters tot wel 4 meter breed en 12 meter diep) en biedt eersteklas wooncomfort, uitstekende klimaatregeling en aanspreken-
de architectuur, alles in een. Individuele secties hebben 3 schuivende vensters die elektronisch langs hun bijbehorende 
hoogste vaste ramen kan worden verplaatst. Individuele secties kunnen in verschillende afmetingen in grote schuifdaksys-
temen geplaatst worden.
Door het elektro chromatisch glas heeft u de controle over het licht- en warmtedoorlating van het schuifdak en de glazen 
wand.

OpenAir schuifdaken

Woonserre met 4-delig schuifdak in Moskou
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Een buitengevoel bij alle weersomstandigheden

Sunshine heeft het idee van het buitengevoel in een serre tot leven gebracht. Het systeem voldoet aan de  strenge eisen 
voor thermische isolatie, stabiliteit en openingsgrootte en kan gemakkelijk geïnstalleerd worden  in ruimtes die het gehele 
jaar bewoonbaar moeten zijn. 

De constructie is bestand tegen hoge belasting door sneeuw en wind. Een extra ingebouwd drainage zorgt voor regeling bij 
hellingen tot 6 graden, zelfs bij zware sneeuw, regen en storm.

Gesloten schuifdak

Terrasoverkapping met 4-delig, 4 meter breed middenstuk van het OpenAir schuifdak.

Geopend schuifdak



Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede 

SD OA 0300

SD OA 0301

SD OA 0101
Serre met een 3-delig OpenAir schuifdak

(4 secties met 2 schuivende vensters per sectie)

3D weergave van de serre



Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede 
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SD OA 0400

SD OA 0401

SD OA 0100
Serre met een 4-delig OpenAir schuifdak

     (4 secties met 3 schuivende vensters per sectie)

3D weergave van de serre
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Uitsicht op de serre „Darstein“ van de „Blaue Adria“
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Hotel Darstein,  in Ludwigshafen

Dankzij dit OpenAir schuifdak heeft Hotel Darstein kunnen uitbreiden met een extra ruimte voor gasten, met de indrukwek-
kende afmetingen van 32 meter breed en 9,5 meter diep. Het hoogtepunt is het volledig automatische schuifdak, waarvan 
het totaaloppervlakte tot 70 % geopend kan worden.
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Café Faust, in Großenhain

De functionele glas architectuur brengt tevreden gasten naar het café. Deze serre, met afmetingen van 14 meter breed en 
7 meter diep zorgt voor de instroom van versterkt licht en zuinige thermische isolatie in slechte weersomstandigheden. Als 
het begint te regenen, sluiten de dakelementen automatisch.
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Hotel Georgshöhe, in Norderney

In het strandhotel Georgshöhe op het eiland Nordnerey, is de gastenruimte uitgebreid met een serre aan het restaurant en 
een terrasoverkapping aan de terraszijde. Het automatische OpenAir schuifdak is ontworpen om beschermd tegen wind en 
andere weersomstandigheden, toch in de open lucht te kunnen zitten.

Serre met een OpenAir schuifdak en een terrasoverkapping met zonnescherm.



Serre met een 4-delig OpenAir schuifdak (1200 x 600 cm (W x D), 5 schuivende vensters)
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Café terras met een ingerold zonnescherm
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Woonserre met een combinatie van een pannendak en een OpenAir schuifdak (bovenste foto)
„Een mooi uitzicht“ van de Elbe bij Wahrenberg (onderste foto).
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Veranda schuifdak
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Een veranda is een schuifdak systeem voor overkappingen en zomertuinen. Het zorgt voor een economisch efficiënte dek-
king van grote oppervlakten van max. 7 meter diep, waardoor het systeem ideaal is voor gebruik in de gastronomie. Afhan-
kelijk van het ontwerp en de constructie is 2/3e tot 4/5e van het dak door de  elektronische motor te openen.

Aluminium profiel 3-delige, 4-delige en 5-delige systemen, niet-geïsoleerde profielen

Beglazing Gelamineerd veiligheidsglas als een enkele beglazing of thermisch geïsoleerde 
 eenheid (U-waarde 1,7 W/m²K volgens EN 673, glasdikte tot 25 mm)

Standaard kleur Verkeerswit RAL 9016 (andere kleuren beschikbaar tegen meerprijs)

Dimensies schuivende vensters  tot 180 x 700 cm (breedte x diepte, afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw,  
het aantal ruiten en bouwdiepte)

Dakhelling Vanaf  5° (een helling van 10% is aanbevolen)

Aanvullende uitrusting Multifunctioneel glas (actief glas, zonwerend glas), 
(meerprijs) Buitenzonwering, Luifelzonwering (onder het glas)  

SD VD 0100
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SD VD 0101

SD VD 0102

Veranda schuifdak met 5 secties. (elke sectie bestaat uit 5 venster met 4 schuifpanelen).
Een vrij zicht door het schuifdak met inklapbare glazen wanden (onderste foto).
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SD VD 0106



SD VD 0109

SD VD 0107
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SD VD 0108

Licht doorlatende schuifdak beglazing biedt u bescherming en privacy.



Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede

3-delig
veranda
schuifdak

SD VD 0301

SD VD 0303

SD VD 0302



Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede
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4-delig
veranda
schuifdak

SD VD 0401

SD VD 0403

SD VD 0402



Veranda – schuifdak

Een betaalbaar alternatief voor overkappingen en serres.
Het robuuste en makkelijk te onderhouden veranda schuifdak is een populaire keuze voor zowel privé als zakelijk gebruik.

641



Horizontale doorsnede (5-delig veranda schuifdak)

Verticale doorsnede (5-delig veranda schuifdak)
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Sectie breedte tot 180 cm, diepte tot 700 cm, openingsdiepte tot 4/5.

1042

SD VD 0503

SD VD 0502
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SD VD 0104

SD VD 0103

Serre met een 3-delig veranda schuifdak (5 secties).

6-delige schuifdeuren (licht frame) met decoratieve vensters.
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SD VD 0105

Door middel van een veranda schuifdak kan het terras van dit restaurant het gehele jaar door gebruikt worden.
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Cabrio schuifdaken
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Het glazen schuifdak zorgt voor een vrij uitzicht
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Een glazen schuifdak zorgt voor een vrij uitzicht

Cabrio - schuifdaken zijn dragende structuren die horizontaal op een rails kunnen worden geopend door middel van 
elektronische aandrijving. Grootte en dakvorm kunnen – indien de technische mogelijkheden dit toelaten – vrijwel 
zelf worden bepaald. De gebruikte materialen zijn meestal – afgezien van glas – speciaal gelakt, zeewaterbesten-
dig, grotendeels aluminium en van roestvrij staal dat geschikt is voor het gebruik in de buurt van zwembaden en 
in zee gebieden.

De aluminium lastechniek van Sunshine zorgt voor uitzonderlijke elegantie en stijfheid. Functionele coatings op 
het glas beschermen tegen de zon en hebben een vuilwerende functie. Cabrio schuifdaken voldoen aan de meest 
strenge eisen voor thermische isolatie met een Ug-waarde van 0,5 W/m²K tot Uf-waarde van 0,8 W/m²K (volgens 
EN 673), maar zijn ook verkrijgbaar in thermisch geïsoleerde varianten.
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Cabrio dakspant
in EcoSun uitvoering

Glas
Ug = 0.5 W/m²K

Dakdragers
U f = 0.8 W/m²K

WG 0100

Verticale doorsnede
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514992 

Bij mooi weer kan het Cabrio dak gemakkelijk worden geopend en kunnen de gasten genieten van elke „zonnige minuut“.

Gesloten schuifdak Geopend schuifdak

992

992



Cabrio schuifdak (in a-symmetrische piramide vorm) - gesloten

Cabrio schuifdak voor 50 % open

1114
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788
Dakspant voor het observatorium in Triebenberg (Technische Universiteit Dresden).

1114
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Frans openslaand 
schuifdak
(in zadeldak vorm) 
– Gesloten –

Frans openslaand schuifdak
– Gedeeltelijk open –

SD CA 0102

SD CA 0100

SD CA 0101

Verticale doorsnede
Detail: geleiderails –
De rand van het dak

Cabrio schuifdak



Sunshine lastechniek – de voordelen 
in vergelijking met een schroefsysteem

Esthetiek Onbeperkt aantal vormen

De beste isolatie

· visuele indruk van „uit een stuk gegoten“
· Slanke profielen
· Filigraan constructie
· Naadloze gewrichten
· afgeronde profiel overgangen
· Smalle goten
·  geen verstijvingsframes of buiten draagconstructie

·  Verwezenlijking van veeleisende  
architectuur

·  Moderne en historische dakvormen
·  Elegante detailoplossingen
·  Implementatie van lichtbronnen in de nok

·  U waarde tot wel 0.8 W/m²K
·  Intern ontwikkeld thermisch isolatie  
profiel / afdichtingssysteem

·  Laag energieverbruik
·  Lage stookkosten
·  Comfort in elk seizoen

610656

679
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Grootst mogelijke stabiliteit Korte montagetijd

Eenvoudig te onderhouden Vrijwel onbeperkte levensduur

· ruime en homogene draagstructuur
· Zelfdragend wringing-vrije constructie
· Massieve profielwanden
·  Lasverbindingen in plaats van  
schroef-of plug-in gewrichten

·  perfecte wind-bestendig versteviging,  
zelfs in extreme weersomstandigheden

· Compleet geprefabriceerd
· montage van de structuur meestal binnen 1 dag
·  montage is grotendeels onafhankelijk van de  
weersomstandigheden

· Betrouwbaar en gepland onderhoud

·  Tijd- en kostenbesparend
·  Weinig onderhoud nodig door de smalle,  
vlakglas profielen

· onderhoudsvrije structuur

·  Stevige, roestvrije materialen
·  Zeewaterbestendig, grotendeels aluminium
·  behoud van waarde door het gebruik van het  
kwalitatief goede materialen

·  duurzame luchtdichtheid door het gebruik  
van een flexibel beklemmingssysteem

999 999

999999



Al tientallen jaren  
aanwezig op de markt
Traditie, innovatie en visie markeren de 
geschiedenis van het bedrijf. Dit geeft u zekerheid.

Productie + marketing zonder omwegen
Alle producten worden direct en zonder omwegen 
verkregen via distributeurs - rechtstreeks van de 
fabrikant.

Gekwalificeerd deskundig personeel
Constante opleiding en bijscholing, zowel in als 
buiten het bedrijf zorgen voor blijvende techni-
sche vooruitgang en voordeel.

Ingenieur - architect diensten
Bouwaanvraag verwerking, gedetailleerde planning 
met diensten en alle ondersteunende documentatie 
voor bouwregelgeving.

Aluminium lastechniek
Delicaat, stabiele ondersteunende structuren, complete 
ontwerp vrijheid alsof het „uit een stuk gegoten“ is.

10 redenen waarom  
u voor Sunshine kiest:

980

591
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Professioneel management
Uitgebreide ondersteuning van Sunshine 
ingenieurs van het advies tot aan de levering.

Korte montagetijd
Geprefabriceerde, grootformaat dak- en wan-
delementen bieden tijdsbesparing en zekerheid 
voor de planning. 

Exclusieve en op maat 
gemaakte ontwerpen
Uniekheid, een aantrekkelijk design en een 
hoog kwaliteitsniveau geven de prestigieuze 
constructies een blijvende waarde.

Innovatieve technologie
Combinatie van aluminium lastechniek 
en EcoSun apparatuur.

Een vaste prijs garantie
Na het bepalen van het ontwerp en de apparatuur 
bieden we een offerte met een vaste prijs aan.

514

999

1060

999

931



FineArt, SunArt 

en DecoArt serres 

Dakbedekkingen 

OpenAir schuifdaken 

Veranda schuifdaken 

Cabrio schuifdaken 

Andere Sunshine productgroepen

839

1053

990

1058

1018
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Vaste dakramen 

Panorama dakramen 

OpenAir dak ramen 

S variant dak ramen

Verticale schuifdaken

1102

949

983



 
 

  
     

Wintergarten GmbH
Boschstraße 1
48703 Stadtlohn
Telefoon 0049 (0) 25 63 70 71
Fax 0049 (0) 25 63 20 45 00
info@sunshine.de

www.sunshine.de

Sunshine-Nederland
Jeroen Wink
Silvoldseweg 31
7061 DL Terborg
Telefoon 06-22978053
info@sunshine-nederland.nl

www.sunshine-nederland.de


