
Gemaakt in Duitsland, ontworpen in OostenrijkSHADEONE® de Twister

Zodat u buiten
vakantie kunt vieren
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Wij willen een  
zonwering die  
bij ons past
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Shadesign ontwikkelt innovatieve oplossingen voor zonnewering, en doet 
dit op een hoog design en kwaliteitsniveau. Op deze pagina’s  stellen wij 
ons oprolbare zonnezeil de SHADEONE® voor. Door de ongecompliceerde 
bediening van de SHADEONE® geniet u op ieder moment van zowel de zon 
als de schaduw.

Hele jaar door 
toepasbaar

Hoge UV bescherming 
UPF 50+

Wind dynamisch door  
vrije ophanging

Bij regen toepasbaar,  
lozend vanaf 8 graden

De SHADEONE® past in iedere woonomgeving en is door zijn vrij bewegende 

constructie een visuele highlight  aan iedere gevel.

De SHADEONE® kan tot een oppervlakte van 34,5 m2 en heeft ten opzichte van  

schermen en vast bevestigde zonnezeilen een gunstige prijsverhouding.

•  Montage aan nagenoeg iedere gevel mogelijk

•  Extreem goede zelfreinigende werking van het doek

•  Door het gepatenteerde oprolsysteem is vuilophoping geminiseerd

•  Licht op- en afrolbaar zonder inspanning

•  Optimale bescherming tegen regen door het waterdichte membraam

•  Geen waterzakafdrukken door zelflozende waterdichte membraam vanaf  8 

graden helling

•  Geringe vereiste montageplek

•  Ideaal voor onder glasoverkappingen

•  Breedte tot 600 cm en een uitval tot 575 cm

Schermen zijn van gisteren

SHADEONE® in overzicht
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Architectonische
aanpassing
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“Het beste vind ik 
de kindvriendelijke 
bediening met het 
oprolbare systeem.
In slechts een paar 
seconden zit ik in de zon 
of in de schaduw.”

Klaas Vries
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“Wij waren lang op zoek naar een zonwering die architectonisch 
bij ons huis past. SHADEONE® heeft ons niet alleen overtuigd in 
zijn design maar ook in zijn eenvoudige bediening”.

SHADEONE® in een typische terrasomgevingDe gebogen staanders zijn optioneel voor balkons of terrasafscheidingen

Marieke Meijer
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Op terrassen, vrije plaatsen, daktuinen, gastronomische locaties, zwembaden of 

patio’s, door de modulaire opbouw geeft de SHADEONE® in bijna alle gewenste 

situaties bescherming. Doordat de SHADEONE® omvangrijk is, ook in zijn optio-

nele toebehoren, kan het iedere uitdaging aan.

Eén systeem, vele mogelijkheden

SHADEONE® | Uitvoering voor 
balkons en relingen

SHADEONE® | Uitvoering
       voor schaduw onder 
glassystemen

Door gebogen staanders kan de 
uitval bij relingen nog vergroot 
worden. Deze zijn speciaal op 
maat te vervaardigen.

SHADEONE® CUBE |  
Uitvoering als vrij
staande zonwering NIEUW

2018
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Flexibele doekrol. Spandraden en doek blijven 
in iedere stand gespannen.

Minimale trekkracht en 
hefboomwerking aan de gevel.
Daardoor is het systeem nagenoeg 
op iedere gevel toepasbaar.

De koordklem zorgt voor 
een vergrendeling van de 
bediening.

Bescherm uw SHADEONE®-systeem effectief 
met het optioneel verkrijgbare dak tegen 
weersinvloeden en verontreiniging

NIEUW
2018

SHADEONE® | Uitvoering  
van wand tot wand

SHADEONE® | Uitvoering voor terrassen en grote oppervlakten

De doekrol en het uitvalprofiel 
zijn in één profiel verenigd. Het 
oprollen van het doek en de 
doekspanning zijn op eenvoudige 
wijze gecombineerd.
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SHADEONE® onder glas toegepast SHADEONE® is ideaal voor regen- en zonbescherming voor gastronomische terrassen

“Eindelijk een zonnescherm  
waarbij het doek opvalt en niet  
de techniek.”
Janni Jansen

NIEUW 2018: SHADEONE® CUBE – geen wandbevestiging nodig
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“Mij heeft het 
nieuwe concept 
van SHADEONE® en 
uiteindelijk ook de  
prijs overtuigd.”

Frans Groot

Niet alleen maar de schaduw, de SHADEONE® beschermt ook tegen 
schadelijke UV straling met een waarde van UPF 50+.

SHADEONE® INOX in hoogte verstelbare spanzuil

Intelligente oplossing voor meer schaduw:
SHADEONE® als bevestiging van wand naar wand



De SHADEONE® van dichtbij

Het membraam werd speciaal voor de hoge vereisten van de SHADEONE® ont-

wikkeld. Het doek is zeer licht in gewicht, schimmel resistent geïmpregneerd, ab-

soluut waterdicht, vuilafstotend en biedt met een waarde van UPF  50+ een hoge 

bescherming tegen schadelijke UV straling. De UV stabilisatie zorgt voor een hoge 

scheurvastheid en mooie kleuren. 

Door het oprollen van het zeildoek kan een bladstructuur  in het doek ontstaan.

De bladstructuur reduceert na een korte intensieve zonnestraling. Op het functio-

neren en de kwaliteit van de stof heeft dit verschijnsel geen invloed.
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Zonwering 
in kleur

SHADEONE®
zilver

SHADEONE®
beige

SHADEONE®
wit

SHADEONE®
groen

SHADEONE®
antraciet

SHADEONE®
bordeaux

SHADEONE®
geel

SHADEONE®
grijs
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www.shadesign.com

Verkrijgbaar bij de vakhandel:

terug naar het productoverzicht:
https://www.sonnensegel-pina.de/konfigurator/aufrollbare-sonnensegel-markise

Pina4
Stempel


