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DIT IS JOUW MOMENT



Luxaflex® | Duette

DIT IS JOUW MOMENT

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen 
als buiten, elk moment van de dag kunt genieten! Een fijne 
leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. 
Met ons uitgebreide assortiment van zonwering, rolluiken, 
garagedeuren, overkappingen en raamdecoratie maak 
je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis 
en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. 
Maak dit jouw moment! 

Met meer dan 100 jaar ervaring is geen uitdaging te gek 
voor ons. Wij leveren rechtstreeks aan particulieren, bedrijven  
en instellingen. Wij leveren maatwerk voor iedere situatie en 
denken graag met u mee. 

Veldhuis Zonwering behoort tegenwoordig tot een van 
de grotere zonwering bedrijven van Nederland met circa 
75 gemotiveerde werknemers.

Onze showrooms kenmerken zich door de exclusieve maar 
sfeervolle inrichting. Wij passen onze collecties telkens 
aan naar de nieuwste ontwikkelingen op zonweringsgebied. 
In Noord-Holland heeft Veldhuis drie vestigingen, namelijk
Heerhugowaard, Purmerend en Zwaag, maar het werkgebied 
ligt door heel Nederland.



Pallazzo® | Pallazzo Lounge | Lamelledak

TERRASOVERKAPPINGEN

Veldhuis Zonwering is al jaren je betrouwbare partner in het adviseren, 
leveren en monteren voor je standaard of op maat gemaakte terrasoverkap-
ping. Onze terrasoverkappingen voldoen aan de strengste Europese normen. 
Terrasoverkappingen zijn er in diverse uitvoeringen zoals een dak met 
polycarbonaat of met veiligheidsglas. Ook kun je kiezen voor een lamellen 
dak. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Haal het heerlijke buitenleven naar binnen met een Pallazzo veranda. De 
duurzame aluminium veranda’s en terrasoverkappingen van Pallazzo staan 
bekend om hun degelijkheid en kwaliteit in afwerking. Dankzij een glazen 
dak met zeer grote overspanning krijg je een maximaal gevoel van ruimte.

De Pallazzo overkapping is ook volledig af te sluiten met Schuifwanden, 
draai-/schuifwanden dichte panelen spiekozijnen en screens.



Verano® | Tumba pergola zonwering

BUITENZONWERING

Voor een zomerse sfeerbepaler of een gezond binnenklimaat 
kies je voor buitenzonwering aan de woning. Geniet jarenlang 
van je zonwering. Wij leveren en monteren verschillende 
soorten buitenzonwering welke bescherming bieden tegen 
te fel zonlicht en houden de warmte buiten.

Veldhuis Zonwering heeft een uitgebreid assortiment met 
verschillende types en uitvoeringen. Je kunt kiezen uit 
verschillende kleuren en soorten doek en ook voor de bediening 
van het product hebben wij verschillende mogelijkheden. 
Zo kun je je elektrische zonwering tegenwoordig eenvoudig 
middels een app bedienen. Kijk onderstaand naar de 
mogelijkheden die wij in ons assortiment hebben.

Pergola zonwering 
-  Zonwering met liggers en palen voor een minimale belasting op de gevel
- Met lock-mechanisme een zeer strakke doekspanning 
- Met een pergola zonwering kan een uitval tot wel 5000mm
- Afwatering via de zijgeleiding naar de palen op iedere positie
- Tussenbalk inclusief of exclusief LED verlichting.



Markiezen 
De meest karakteristieken zonwering is zonder twijfel een markies. 
Afgezien van de chique uitstraling dient een markies ook als blikvanger 
voor winkel of bedrijf. De markies is ook nog eens uiterst functioneel. 
Het vrije uitzicht wordt behouden en de zijkanten van de markies 
bieden een perfecte bescherming tegen zoninval. Het frame en de  
ombouw van de markiezen zijn leverbaar in iedere gewenste RAL kleur. 
Je kunt bij ons ook terecht voor het opnieuw bekleden van de markiezen. 
Daarnaast kan Veldhuis Zonwering de winterstalling van uw markies 
verzorgen. Voor een langere levensduur is dit aan te raden. De markiezen 
worden in het najaar opgehaald, schoongemaakt en ingepakt en in het 
voorjaar weer terug geplaatst.

Uitvalschermen
Uitvalschermen zijn zowel geschikt voor de particulier als voor 
toepassing in projecten. Bij de uitval schermen zijn verschillende 
armen verkrijgbaar zoals de wind vaste en storm vaste -armen.

Knikarmschermen
Terrasschermen, ook wel knikarmschermen genoemd, 
worden met name gebruikt voor terrastoepassingen. Door 
de speciale armconstructie krijgt men een terrasoverkapping 
met een vrije doorloop onder het doek. Ons assortiment biedt 
een grote verscheidenheid in open en cassette systemen.

Voordelen:
-  Houdt de warmte buiten 
-  Zomers lekker buiten genieten onder  

de knikarmschermen van Veldhuis Zonwering 
- Voor bijna elke situatie een oplossing.

RItsscreens
De Ritsscreen heeft dankzij het speciale 
ritsgeleidingssysteem de volgende voordelen:
- In elke positie windvast
- Geen opening tussen geleider en doek
- Het doek wordt mooi strak gehouden
-  In combinatie met een verduisteringsdoek  

is het zeer geschikt als verduisteringsscreen.

Opmerking: de ritssreen is niet geschikt als insectenwering.



Verano® | Rolluiken

ROLLUIKEN 

Rolluiken zijn multifunctioneel. Naast een inbraak vertragende werking 
heeft een rolluik ook goede isolerende eigenschappen. Zo worden warmte, 
kou en lawaai gereduceerd.

Binnen ons assortiment kan er worden gekozen uit diverse modellen 
omkasting. De leverbare kleuren van de omkasting zijn afhankelijk 
van het gekozen model. Pantsers zijn leverbaar in bijpassende kleuren 
of in een afwijkende kleur om alles nog meer contrast te geven.

- Isolerende werking
- Geluid dempend 
- Groot assortiment standaard kleuren 
- Verduisterend
- Inbraak vertragend.



Luxaflex® | Houten Jaloezieên

Bij Veldhuis Zonwering is de gloednieuwe Luxaflex® Inspiration 
Shop geïnstalleerd. De inrichting is vernieuwd om nog beter in te 
spelen op de specifieke wensen en behoeften van consumenten op 
het gebied van raambekleding. Deze nieuwe Inspiration Shop biedt 
minimaal 25 vierkante meter aan inspiratie en tal van innovaties, 
waaronder een imposante framebar. De metamorfose staat geheel 
in het teken van een inspirerende, overzichtelijke en efficiënte 
presentatie van Luxaflex® raambekleding. 

RAAMDECORATIE

Geef je interieur meer stijl met raamdecoratie. Wij hebben 
een uitgebreid assortiment in alle mogelijke raamdecoratie 
producten. Onze adviseurs maken een op je wensen aangepast 
advies. Onze vertegenwoordigers meten bij je thuis het 
product desgewens voor je in. 



Shutters
Shutters zijn eigentijdse 
sfeervolle luiken en het 
alternatief voor bijvoorbeeld 
gordijnen of binnen zon- 
wering. Shutters hebben 
een luxe en stijlvolle  
uitstraling. Tevens kun 
je met dit product het licht 
inval perfect regelen.
Daarbij zijn shutters  
makkelijk schoon te houden 
en vrijwel overal te plaatsen 
Onze shutters worden op 
maat gemaakt. Wij leveren 
houten shutters van 
klasse A hout.

Rolgordijnen
Een uitgebreide collectie  
met oplossingen voor 
vrijwel ieder raam met 
of zonder cassette. 
De cassette kan met 
stof worden bekleed. 
Voor de bediening kun 
je kiezen uit handmatige 
of electrische bediening. 
Onze rolgordijnen hebben 
een breed assortiment 
met moderne of klassieke 
dessins, kleuren en 
decoratieven opties.

Linee Shades
Breng het beste van twee 
werelden samen met het 
Linee Shade rolgordijn van 
Verano®. Combineer de 
warme uitstraling van een 
gordijn met de praktische 
eigenschappen van een 
jaloezie. Ben je op zoek naar 
warmte en sfeer? En wil je 
controle over het licht dat je 
huis binnendringt? Dan is 
de Linee Shade voor jou de 
perfecte oplossing.

Houten Jaloezieën
Houten jaloezieën zorgen 
voor een landelijke en 
rustieke sfeer. Daarnaast 
zijn onze houten jaloezieën 
uit te breiden met ladder 
band waardoor ze een 
warme uitstraling krijgen. 
Houten jaloezieën zijn in 
tal van kleuren beschikbaar 
waardoor ze perfect passen 
in iedere ruimte. Tevens 
zijn onze houten jaloezieën 
ook geschikt voor vochtige 
ruimtes.

Plissé gordijnen
Plissés zijn fris geplooide 
stoffen in veel verschillende  
sierlijke patronen, rijk 
geweven structuren en een 
breed kleur assortiment. 
Voor een nog betere zon- 
wering bijvoorbeeld in serres 
zijn er speciale coatings op 
verkrijgbaar zodat ze daar 
ideaal voor gebruikt kunnen 
worden.

Plissés zijn veelzijdig, zeer 
decoratief en geschikt voor 
grote ramen en ramen met 
aparte vormen.

Duette
Duette hebben een unieke 
honingraad structuur  
waardoor deze zacht,  
duurzaam en bijzonder 
energiebesparend zijn.

Door de isolerende werking 
blijft het zomers koel in 
de woning en in de winter 
blijft de kou buiten. Duettes 
zijn in verschillende plooi-
breedtes en verschillende 
transparanties verkrijgbaar. 
Verder kun je kiezen uit een 
breed assortiment prachtige 
stoffen, bijzondere structuren 
en kleuren.

Vouwgordijnen
Niets brengt zoveel sfeer 
in huis als een vouwgordijn. 
Perfecte productie met 
ruime keuze uit een breed 
assortiment stoffen, kleuren 
en materialen. Met de keuze 
uit baleinen aan de voor of 
-achterkant van het vouw-
gordijn.

Silhouetten
Silhouetten zijn geluidloos 
draaiende lamellen tussen 
2 lagen doorzichtige stof. 
Hierdoor krijg je ruimte een 
subtiele luchtigheid en zo 
kun je eindeloos variëren 
door de lamellen zodanig 
te draaien dat u meer of 
minder licht door je kamer 
kunt laten gaan. Natuurlijk 
hebben wij hier een breed 
kleuren assortiment bij.



Unilux® | Plisséhordeur

HORREN

Heb je last van insecten of ongedierte? 
Met een hor of hordeur van veldhuis hou je die buiten. 
Kijk onderstaand voor de vele mogelijkheden.

Dakraam rolhorren
Van Velux, Unilux of 
Luxaflex zijn rolhorren zeer 
geschikt voor dakramen. 
De profielen zijn in een 
aantal standaard kleuren 
leverbaar en andere RAL 
kleuren tegen meerprijs.

Inzethorren
Gebruiksvriendelijk en bij 
uitstek geschikt voor draai-
kiepramen met kozijnen 
in kunststof en aluminium, 
en voor houten kozijnen 
(niet voor alle houten 
kozijnen). Het raam kan 
met het hor moeiteloos 
open en dicht. Nieuw het 
raamplissé inklem unit.

Rolhordeur
Rolhordeuren Basic 
en Rondo zijn de instap-
modellen. Het gaas zit 
gespannen maar loopt 
vrij door de zijgeleiding. 
Deze rolhordeur is 
zeer geschikt voor 
buitenplaatsing.

Plisséhordeur
De plisséhordeur 
Plisséfit is aangepast 
aan westerse markt. 
Het is een fraai en 
strak vormgegeven 
plisséhordeur. 
De bedieningslijst 
blijft in elke positie 
staan en de zeer platte 
ondergeleider zorgt 
voor een onbelemmerde 
doorgang.



Hörmann® | Garagedeur

HÖRMANN GARAGEDEURDEN 

Binnen ons bedrijf hebben wij gespecialiseerde monteurs opgeleid
voor het monteren van garagedeuren. Al jaren is Veldhuis Zonwering 
exclusief en erkend Hörmann partner.

Hörmann levert hoge kwaliteit en Duitse degelijkheid. De garagedeur 
aandrijvingen worden door Hörmann zelf geproduceerd en zijn daardoor 
volledig op elkaar afgestemd. Hörmann levert 10 jaar garantie op de 
sectionaal deuren en 5 jaar op de aandrijving.

Er zijn vele voordelen van Hörmann. Voor iedere inbouw situatie is
wel een mogelijkheid. Rondom afgesloten efficiënte warmte isolatie
en voor iedere smaak wel een passende oplossing.


