
In volle rust genietend van het 
schitterende lichtspel. Dat is waarom wij 
hier zijn gaan wonen. En als de zon ondergaat,
voel ik me veilig. Ik weet dat in alle vroegte
mijn zon weer daar is...

Dat is mijn zon. Evelien
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nederlands product. nederlandse kwaliteit en service.

Shades of
Holland

‘s Morgens genietend in de polder, 
als ik naar m’n werk ga. Elke dag staat de zon 
centraal in ons streven om de mooiste producten 
te ontwikkelen. Zo kan heel Nederland genieten 
van onze zon én schaduw…
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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 en 

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.”



laMelSterkte laMelSterkte laMelSterkte
Max. breedte 3M Max. breedte 4M Max. breedte 5M

rOlluik ZOn- en inbraakwerinG

myGuard
myGuard is één van de meest veelzijdige producten van mySun.

De verduistering is uniek en de warmte- en geluidswerende 

eigenschappen zijn door de hoge isolerende werking optimaal. 

Daarnaast heeft het ook een inbraakwerend effect. 

De slimste keuze als u overdag een kamer donker en koel wil 

houden én s’avonds veilig en warm. Het myGuard rolluiken-

programma neemt u mee langs de belangrijkste keuzes. Zo heeft 

u straks gegarandeerd het juiste rolluik aan uw gevel. 

Grip Op licht, Geluid en teMperatuur. 

een rolluik sluit een raam volledig af. dit zorgt voor maximale verduistering, 

maar ook voor stilstaande isolerende lucht tussen product en raam. 

Zo houdt u in de zomer licht, geluid en warmte buiten én in de winter uw 

warmte binnen. als u dit combineert met volautomatische bediening of 

met de app, dan is uw grip maximaal.

werkinG > winterwerkinG > ZOMer

waar teGen MOet MyGuard u beScherMen? 

de keuze voor de juiste lamel wordt bepaald door de functie en de omstandigheden. Gaat het u om alleen om 

licht-, geluid- en warmtewering, dan is een lamel met sterkte 2 goed. komt het rolluik te hangen in heftige  

windomstandigheden op grote hoogte of aan de kust, dan is lamelsterkte 4 de juiste keuze. de lamelsterkte geeft 

ook de mate van inbraakwerendheid aan van het lamel. is dat voor u de belangrijkste functie? dan moet u kiezen 

voor lamelsterkte 6. de hoogte van de lammel wordt bepaald door de breedte van het rolluik. het is belangrijk  

om tot de juiste keuzes te komen. uw mySun dealer kan u daarmee helpen.



vOrM behuiZinG vOrM behuiZinG

rOlluik ZOn- en inbraakwerinG

myGuard
Wanneer de juiste lamel is gekozen, bieden we binnen het 

myGuard programma diverse mogelijkheden voor de behuizing. 

U kunt kiezen uit drie vormen en uit twee materiaalsoorten. 

Uw persoonlijke smaak en de omstandigheden waarin het komt 

te hangen bepalen voor uw rolluik wat de juiste behuizing is.

Recht, schuin of rond in gevormd aluminium plaatmateriaal of

in geperst aluminium...

vOrM vOlGt functie, Maar het OOG wil OOk wat. 

de vorm die u kiest voor uw myGuard moet u vooral zelf 

mooi vinden. voor beide vormen is wat te zeggen.  

de schuine behuizing zal het meest wegvallen in het kozijn 

en houdt rekening met de lichtinval. 

rond maakt juist een contrast en zal meer opvallen. 

Maar uiteindelijk moet het mooi combineren met de gevel 

waar aan de rolluiken komen te hangen.

GevOrMd Of GeperSt. 

naast de vormkeuze bieden we ook 2 materialen voor de behuizing. Je kan kiezen 

voor een behuizing die gemaakt is uit gevormd tweezijdig gecoat aluminium plaat-

materiaal. de coating geeft een goede bescherming tegen het weer en wanneer uw 

myGard niet op een kwetsbare plek hangt is dit een goede keuze. Geperst aluminium 

geeft een stijvere behuizing die daardoor minder kwetsbaar is. de keuze is aan u.

uw MyGuard draait Op SOMfy. 

voor myGuard rolluiken gebruiken 

wij uitsluitend kwalitatief 

hoogwaardige materialen en 

componenten. de buismotor van 

uw myGard kan dus alleen maar 

een Somfy zijn.

dat maakt uw rolluik betrouwbaar 

en geeft een ruime keuze aan 

bedieningsmogelijkheden. 

Schakelaar, afstandsbediening, 

volautomatisch of met app.



kleuren MyGuard laMellen

Ral 9001 ral 9016 naturel

kleuren MyGuard behuiZinG

Ral 9001 ral 9016 naturel antraciet

De volgende keuze die u moet maken is kleur. 

Welke kleur geeft u de behuizing en welke kleur krijgen 

de lammellen? Op deze pagina kunt u zien wat de mogelijkheden 

zijn binnen het myGuard programma. Een ruime keus in 

hoogwaardige coatings, die goed combineren met 

elke type woning. Klassiek of modern, uw kleur zit er bij. 

kleur behuiZinG. 

aan de bovenzijde van deze pagina ziet u de kleurmogelijkheden voor de behuizing 

van uw myGuard rolluik. De geleidingsprofielen links, rechts en het onderprofiel 

lopen mee in de door u gekozen kleur. heeft u andere kleurwensen? vraag uw mySun 

dealer naar de mogelijkheden. 

kleur laMellen. 

aan de onderzijde van deze pagina staan alle kleurmogelijkheden voor de lamellen 

van uw myGuard rolluik. alleen deze kleuren zijn mogelijk. 

de keuze van een kleur maakt dat een rolluik opvalt aan uw gevel of juist neutraal 

zichtbaar is en past in de stijl van uw woning. Met het mycollection stalenboek van 

mySun komt u zeker tot de mooiste keuze.

rOlluik ZOn- en inbraakwerinG

myGuard

antraciet



rOlluik ZOn- en inbraakwerinG

myGuard of
myGuard ?

Alle keuzes voor uw nieuwe rolluik zijn genomen...

Toch heeft mySun nog één laatste overweging voor u.

Kiest u voor een myGuard of een myGuard heroal edition?

 

MyGuard herOal editiOn. 

alle myGuard rolluiken worden gemaakt van kwalitatief hoogwaardige 

materialen en componenten. voor de heroal edition gaan we nog 

een stapje verder. voor deze rolluiken gebruikt mySun alléén materialen 

van het merk heroal. dit familiebedrijf is de absolute marktleider 

in europa en sinds 1897 een garantie voor duitse kwaliteit.

de keuze is aan u.

heroal 
editiOn

extra laMelkleuren MyGuard herOal editiOn

d.GrOen Staalblauw ral 9007 metalic antraciet metalic

creme GriJS bruin hell beiGe

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



uw MySun dealer:

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

www.MySun.nl


