
Klassiek, daar hou ik gewoon van. De sfeer van 
de wijk, daar ben ik voor gevallen. Als het zonnetje 
schijnt en de zonwering moet naar beneden, 
dan is m’n huis eigenlijk op z’n aller mooist...

Dat is mijn zon. Sophie
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Zon en schaduw; iedereen geniet er op zijn eigen wijze van. 

Bij mySun zijn we elke dag met dit inzicht bezig. 

Hoe kunnen wij u optimaal laten genieten van de zon, 

het buiten zijn en tegelijkertijd zorgen voor noodzakelijke 

schaduw en verkoeling op de momenten dat u dat prettig vindt? 

Door het bieden van de juiste oplossing, die volledig rekening 

houdt met uw persoonlijke wensen én de technische situatie. 

Dat is waar wij voor staan. U helpen aan de juiste en voor 

u de mooiste oplossing, dat is waar wij blij van worden. 

Met een breed assortiment biedt mySun voor vrijwel iedere situatie een 

passende oplossing. Of het nu gaat om het creëren van een comfortabele omgeving 

op uw terras met een knikarmscherm of overkapping, of om een aangenaam 

binnenklimaat door middel van screens of uitvalschermen... 

Onze geselecteerde zonweringspecialisten kunnen u voorzien van deskundig 

advies en producten die aansluiten op uw specifieke situatie en smaak.

Met MySun kieSt u vOOr nederlandSe kwaliteit en Service. 

uw mySun producten worden in Gouda met hoogwaardige materialen en exact 

naar uw wensen gemaakt. door onze intensieve samenwerking met uw lokale 

specialist kunt u jarenlang genieten van uw mySun product. 

Juist op die momenten, dat u de schaduw van nederland op wilt zoeken.

GeGarandeerd MySun. 

Omdat wij begrijpen dat vakkundige 

montage van uw zonwering net zo 

belangrijk is als de productie, 

werken wij uitsluitend samen 

met een geselecteerd dealernetwerk. 

uw dealer is daar onderdeel van. 

uw dealer staat voor kwaliteit, 

vakkundigheid en service. 

Zo bent u verzekerd van jarenlang 

plezier van uw mySun product, 

voorzien van 5 jaar garantie.

“Vakkundige productie en 
deskundige montage. 

Dat is waar wij in geloven. 

Dat is waar wij van mySun 
én uw dealer voor staan.”



klaSSiek ZOnneScherM

Markies

detailS MarkieS

kleuren

De traditionele en nostalgische uitstraling van de markies verfraait 

uw woning en verhoogd tegelijkertijd het comfort. Een prettig 

binnenklimaat wordt gecreëerd zonder dat dit ten koste gaat van 

de uitstraling van uw woning. Sterker nog; niet zelden geeft een 

markies extra uitstraling aan uw woning! 

Jaren Genieten van de ZOn, dOOr hOOGwaardiGe kwaliteit en techniek. 

Met drie verschillende modellen heeft u keuze uit meerdere oplossingen 

waardoor u een grotere uitval of juist een hogere doorloophoogte kunt realiseren. 

Met een grote diversiteit aan uitvoeringen is er een oplossing voor vrijwel alle ramen. 

Groot en kleine ramen krijgen een nostalgische uitstraling met markiezen.

Markiezen van mySun zijn volledig naar uw wensen uitvoerbaar in de traditionele 

houten uitvoering of in een luxe aluminium uitvoering waardoor er minder 

onderhoud nodigd is.

Ral 9001 ral 9010
Pet-MOdelStandaard-MOdel klaP-MOdel

andere kleurwenS? vraaG uw dealer naar de MOGeliJkheden.



Altijd de mooiste oplossing.

mySun heeft een breed assortiment aan buitenzonwering. 

Naast screens bieden wij nog vele andere producten zoals 

knikarm-terrasschermen, uitvalschermen, rolluiken en 

terrasoverkappingen. Bent u benieuwd naar wat mySun nog 

meer te bieden heeft? Neem eens een kijkje op www.mysun.nl 

of vraag uw zonweringsspecialist naar de mogelijkheden 

die mySun u kan bieden!

dealer notitie

in het MySun StalenbOek vindt u het dOek dat biJ u PaSt.

het JuiSte dOek. 

voor zonweringen van mySun worden doeken uit de beste 

weverijen gebruikt. u heeft keuze uit honderden 

verschillende dessins. Met het mySun stalenboek kunt u zich 

laten inspireren en verrassen door klassieke, stijlvolle en

moderne kleurencombinaties.  

lanG Genieten van uw ScherM? dat heeft u Zelf in de hand. 

weer en wind heeft op den duur invloed op de uitstraling 

van het doek. volautomatische bediening door zon- en 

windsensoren beschermt uw scherm beter en voorkomt schade 

door weersinvloeden. u kunt er ook voor kiezen om uw scherm 

met uw smartphone te bedienen! Zo kunt u op ieder gewenst 

moment, waar u ook bent, de zonwering besturen.



uw MySun dealer:

industriestraat 6
2802 ac Gouda
tel  +31 (0) 182 370 372
fax +31 (0) 182 370 488

www.MySun.nl


