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Zonwering: veel 
meer dan zon weren
Zonwering is allang niet meer het oranje zonnescherm dat bij de eerste de beste 

warme dag nog snel gekocht en opgehangen werd. De zonwering van vandaag 

biedt naast esthetische eigenschappen aan een gebouw ook veel functionele 

toegevoegde waarde. 

Ondanks de vele keuzemogelijk-
heden hoeft u maar bij één dealer langs 
voor het best bij uw situatie passen-
de zonweringsproduct. Kwaliteit, een 
goed advies en een goede service vindt u 
namelijk bij een ROMAZO-zonwering-
dealer. In een ROMAZO-showroom 
vindt u binnen- en buitenzonwering, 
in alle kleuren, maten, materialen 
en uitvoeringen. De ROMAZO-dealer 
demonstreert graag wat de voordelen 
zijn van elk type. Wie op zoek is naar 
zonwering, ziet een wereld voor zich 
opengaan.

Wilt u meer informatie? Kijk op
www.appartementeneigenaar.nl/
bedrijf/romazo

Zonwering regelt de optimale inzet van 
daglicht en beperking van lichtinval en 
zorgt voor verlaging van verwarmings-
kosten en beperking van het gebruik 
van kunstlicht. Er is een duidelijk 
onderscheid tussen binnen- en buiten-
zonwering. Al dienen beide hetzelfde 
doel -zonlicht, warmte en voor uw in-
terieur schadelijke uv-straling buiten 
houden- toch hebben ze geheel eigen 
kwaliteiten. Transparante binnenzon-
wering zoals silhouette of luminette 
bijvoorbeeld heeft een heel andere 
functie en andere kwaliteiten dan een 
windvast uitvalscherm of een klassiek 
ogende markies. 

Energiebesparing
Energie besparen kan soms verrassend 
eenvoudig zijn. Zónder dat die bespa-
ringen ten koste hoeven te gaan van 
het comfort. Integendeel. Want door 
slim gebruik te maken van zonwering, 
is al snel 10% energiebesparing moge-
lijk. Terwijl tegelijkertijd het verblijf in 
een woonhuis, appartementengebouw 
of kantoor alleen maar prettiger en 
aangenamer wordt. Slimme toepassing 
van zonwering is goede en simpe-
le manier om energie te besparen in 
gebouwen. En juist daar vallen forse 
besparingen te realiseren. Met alle 
voordelen voor het milieu en vooral 
ook voor uw portemonnee. Met zonwe-
ring kunt u de energieprestatie van een 
gebouw stevig verbeteren, goed voor 
een gunstig energielabel.

Revolutie in zonwering: HR
Net als ooit de cv-ketel en glas is HR-
Zonwering een belangrijke stap omdat 
het een direct effect heeft op het 
energieverbruik en uw woonplezier. In 
het kort is HRZonwering een systeem 
dat de meest effectieve zonwering van 
uw huis garandeert en automatisch op 
zo’n manier regelt dat het klimaat in 
uw huis in alle jaargetijden optimaal is. 
Een natuurlijke temperatuurbeheer-
sing die veel gezonder is dan verkoe-
ling van een airco of warmte van een 
kachel. Hierbij bereikt men door een 
doordachte combinatie van binnen- en 
buitenzonwering de beste resultaten.

Architectonische vrijheid
Zonwering helpt de nadelen van het 
gebruik van steeds grotere glasop-
pervlakten te compenseren. En voegt 
bovendien een dynamische component 
toe aan glas. Dat biedt mooie kansen 
bij het ontwerpen van een gebouw. Zo 
kan zonwering aangepast worden naar 
persoonlijke wensen, zoals maat-
voering, speciale prints, dessins en 
kleuren. Gemak staat voorop: zonwe-
ring kan automatisch bediend worden 
bijvoorbeeld met afstandsbediening 
en smartphones. Binnen- en buiten-
zonwering kan makkelijk op elkaar 
afgestemd worden.

Branchevereniging

ROMAZO-bedrijven leveren gegarandeerde kwaliteit
ROMAZO Consumenten is sinds 1923 de branchevereniging voor vakhande-
laren in de zonwering- en rolluikenbranche. Zij behartigt de belangen van 
ruim 160 ondernemers die zonwering en rolluiken verkopen aan consumenten 
en de zakelijke markt. Belangrijke speerpunten van ROMAZO zijn het ver-
beteren van de kwaliteit en kennis binnen de zonwering- en rolluikenbran-
che. De bij ROMAZO aangesloten bedrijven leveren dus zonweringen, rolluiken 
en raamdecoratie van hoge kwaliteit. Daarnaast kent ieder bedrijf een eigen 
specialisatie. Elke ROMAZO-zonweringdealer heeft een aantal goed opgeleide 
vakmensen in dienst die u deskundig adviseren en uw aankoop uiterst vak-
kundig installeren. Het kwaliteitscertificaat dat u bij elke aankoop krijgt, is 
dan ook een gegarandeerd bewijs van een goed product. Daarnaast zijn er 
leveringsvoorwaarden opgesteld die in overleg met de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis tot stand zijn gekomen.

De zonwering wordt uiteraard gemonteerd volgens de wettelijke eisen. Er 
wordt veilig gewerkt met deugdelijk klimmateriaal door goed opgeleide vak-
mensen. Dat voorkomt veel narigheid en vervelende vragen over aansprake-
lijkheid. Ook het noodzakelijke onderhoud wordt verricht door vakbekwame 
monteurs. Door regelmatig onderhoud neemt de levensduur van de zonwering 
toe en voorkomt u onaangename verrassingen. Want een degelijke zonwering 
moet op elk moment zijn werk kunnen doen. Daarom geven ROMAZO-leden 
twee jaar garantie op goed werkende, door uw dealer geïnstalleerde materia-
len, inclusief elektrische gedeelten. Om daar zeker van te zijn, is het raadzaam 
te controleren of het zonwering bedrijf is aangesloten bij ROMAZO.

Meer informatie over ROMAZO? Kijk op www.romazo.nl.


