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Onze jarenlange 
samenwerking op 
persoonlijk niveau 
met investeerders 
en architecten 
heeft geresulteerd 
in de verwezenlij-
king van verschil-

lende opmaat wensen en projecten die 
Sunshine met uiterste techniek, kwali-
teit en esthetiek heeft uitgevoerd. Ook 
in de toekomst blijven wij werken aan 

het vinden van veeleisende bouwkun-
dige oplossingen voor opmaat serres en 
glas architectuur. Deze catalogus geeft 
u een indruk in hoe een eigentijds be-
drijf oplossing vindt voor dit soort op-
drachten. 

Laat onze ideeën u inspireren. Laat ons 
u helpen om uw ‘Droom-serre’ werke-
lijkheid te laten worden.

Hoogachtend, Klaus Rengier

Geachte klant,
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Serres

656

666

633 982

De populariteit van serres en glas architectuur is in de laatste jaren enorm toegenomen, als resultaat van een ontwikkelde 
levensstijl en de behoefte voor kwaliteit. Sunshine speelt een wezenlijk aandeel in de ontwikkeling van aantrekkelijke en 
baanbrekende constructies. Ook energiezuinige constructiemaatregelen stimuleren deze trend. 
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Serres – 
Een plek om het hele jaar door in te ontspannen.
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Opmaat ontwerp

Sunshine serres worden altijd opmaat ontworpen en ge-
bouwd. Wij nemen uw wensen mee in de ontwikkeling 
en leveren u een eindproduct dat uw huis visueel ver-
betert.
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Knus en warm in de winter, maar net zo aangenaam in de zomer.
· Beglazing   - Warmteoverdracht tot wel Ug = 0.5 W/m²K
· Profielen   - Warmteoverdracht tot wel Uf = 0.8 W/m²K
- Energieverbruik   - Lagere stookkosten
- Leefbaarheid   - Comfortabel bij alle weersomstandigheden

Met dank aan EcoSun kunt u genieten van een prettige sfeer en tegelijkertijd 
beschermd zijn tegen weer en wind tijdens alle seizoenen.
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EcoSun Serres

EcoSun – Energiezuinige serres
De beste warmte-isolatie door de super-warme structuur
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Ecosun – Energiezuinige serres
Ongelooflijk stabiel door de beste las technologie.

Detail:
Smalle goot

In vergelijking met standaard serres hebben gelaste aluminium glazen dakconstructies meer voordelen wat betreft est-
hetiek, vorm, diversiteit, warmte-isolatie , stabiliteit, installatietijd, verzorging, onderhoud en levensduur. Sunshine serres 
voldoen aan deze eisen en trotseren extreme weersomstandigheden.

Filigraan
Constructie
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Glas

Ug = 0,5 W/m²K

Dachträger

Uf = 0,8 W/m²K

Dwarsdoorsnede EcoSun serre
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Gebogen daken zijn een moderne en tijdloze oplossing 
welke voldoen aan de wettelijke eisen van rijtjeshuizen.
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Serres die voldoen aan de hoogste eisen 
door een gecertificeerd lasspecialist.

Bent u een consument of project ontwikkelaar en vraagt u zich af welk materiaal de beste keuze is voor esthetiek, sterkte 
en duurzaamheid? Dan is aluminium de beste optie. In tegenstelling tot standaard vastgeschroefde montage, bied Sunshine 
als gecertificeerd lasspecialist voor aluminium, een onbuigbaar gelaste aluminium constructie voor glazen daken. 

In de spotlight: Gelaste aluminium constructies

Geraffineerd en filigraan

Heeft u hogere esthetiek of stabiliteitseisen? Dan kunt u in plaats van deze techniek beter kiezen voor lastechniek. Deze 
techniek voorziet de noodzakelijke versterking voor een dak of ruimtelijke structur
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Vergeleken met conventionele Serres en Mo-
dulaire systemen bieden gelaste Aluminium- 
Glazendakconstructies vele voordelen:

Esthetiek

· Filigraan constructie

· Voegloze verbindingen

· Ronde lasnaden

· Smalle goten

· Geen externe dakconstructie

Onbeperkt aantal vormen

· Voldoen aan alle wensen van ontwerp
· Verwezenlijking van de veeleisende architectuur
· Moderne en historische dakvormen
· Elegante detailoplossingen
· Optionele installatie van lichtbronnen in het spanrib

Beste warmte-isolatie

· U-waarden tot wel 0.8 W/m2k 
· Speciaal ontworpen hoog thermisch geïsoleerd afdichtingssysteem
· Laag energieverbruik
· Lage stookkosten
· Comfortabel tijdens alle seizoenen

Best mogelijke stabiliteit

· 3 dimensionaal en homogene structuur
· Zelfdragend wringing-vrije constructie 
· Solide muren
· Gelaste verbindingen in plaats van geschroefde of ingebrachte voegen
· Perfecte versterking tegen wind, zelfs in extreme weersomstandigheden

Korte installatie tijd

· Complete montagebouw in onze fabriek
· Voltooiing van de shell constructie meestal in 1 dag
· Voltooiing is grotendeels onafhankelijk van het weer
· Betrouwbare, geplande nabehandeling

Gemakkelijke verzorging en onderhoud

· slanke, vlakke glazen afdichtprofielen vragen weinig zorg

· Onderhoudsvrije constructie

· Bespaard tijd en geld

Vrijwel onbeperkte duurzaamheid

· Duurzame en roestvrije materialen
· Aluminium gehalte bied weerstand aan zeewater
· Lange levensduur door kwalitatief goede materialen
· Blijvende nauwheid door flexibel afdichtingssysteem
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Onze glazen daken zijn licht doorlatend en creëren zo 
een natuurlijke atmosfeer.
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Filigraan, luchtige aluminium gelaste constructies zijn erg populair.
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Zo veelzijdig zijn Sunshine oplossingen

Onze daken zijn altijd uniek en maatwerk. Ze zijn veelzijdig en elk product is een klein 
meesterwerk dat uw huis visueel verbeterd.
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Overkapping

Door onze geraffineerde glas constructies krijg je 
het gevoel dichter bij de hemel te staan.

Sunshine is gecertificeerd lasspecialist voor aluminium en staal.
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Voor
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Serres en daken – een geïntegreerde oplossing

Uitzicht vanuit de serre
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Overkapping Serre



52

53

1066



Hoge doorzichtigheid en grote spanwijdte

Een modern glazen dak staat een grote spanwijdte toe
Onze aluminium lastechniek, topkwaliteit, vakmanschap en grote spanwijdte gecombineerd met een slimline design zijn 
onze specialiteit.
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04 Dakschuiframen

05   Schuifdaken

06  Horeca

Overige Productgroepen van Sunshine

Een schuifdak als overkapping.
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Wintergarten GmbH
Boschstraße 1
48703 Stadtlohn
Telefon  (0 25 63) 70 71
Telefax (0 25 63) 20 45 00
info@sunshine.de

www.sunshine.de


