
 WONNINK ZONWERING: DE ZON TEGENHOUDEN MET HR-ZONWERING 

Haal binnen naar buiten of buiten naar binnen met een terrasoverkapping 

 

      

De zon biedt veel voordelen, maar die paar nadelen kunnen soms vervelend zijn. 

Bijvoorbeeld: een te warm huis en werkplekken waar hinderlijk licht op de beeldschermen 

valt. Schaduw, koelte en behaaglijkheid en dat overgoten met een scala aan klasse, design en 

uitstraling, dat is de behoefte die ontstaat. Een afspraak is dan snel gemaakt met Wonnink 

Zonwering. Op de grens van Soest en Amersfoort werden we ontvangen door Ries de Jong en 

Stefan Voortjes.  

 

Ries: "de trends in zonwering gaan zo snel. Ik kan het zelf maar net bijhouden. Wist jij dat 

het mogelijk is om via je I-phone de zonwering of je rolluiken te bedienen? Wij leveren die 

systemen! Kan je vanaf duizenden kilometers afstand je zonwering laten zakken. Ideaal om 

potentiële inbrekers op een dwaalspoor te brengen. Maar ook handig om vanaf je werkplek te 

zorgen voor een koele huiskamer. De automatisering neemt fantastische vormen aan en wij 

kunnen hierin adviseren, installeren en monteren! Daar hebben wij gekwalificeerde en 

deskundige mensen voor! Elke dag gaan er 18 monteurs op pad om particulieren en bedrijven 

van dienst te zijn!” 

  

      

  

 



HR-ZONWERING 

Stefan Voortjes, speciaal aangesteld voor de particuliere markt die Wonnink wil intensiveren, 

is enthousiast over het feit dat Wonnink gecertificeerd is in HR-zonwering. HR = Hoog 

Rendement. Hoe kan zonwering een hoog rendement opleveren vroegen wij als leken ons af. 

Stefan: ”Zonwering is meer dan een doek voor je raam. Van belang is de kleur van de 

zonwering, de ligging, windvastheid en besturing. De zonwering is nuttig om te verwarmen 

en te koelen. Met HR-zonwering kan je milieubewuster omgaan met comfort. Door 

zonweringsystemen op de juiste manier in te zetten, kan er al snel 20% aan energie bespaard 

worden. Daarmee daalt automatisch ook de CO2-uitstoot. Zo kun je op een verantwoorde 

manier meewerken aan het milieu en de toekomst voor de kinderen." Ries vult aan: “met 

intelligente zonweringssystemen is de besturing automatisch geregeld. Je hebt er geen 

omkijken naar, maar je bespaart wel stook- of verwarmingskosten!”    

Binnen buitenleven of buiten binnenleven, met de terrasoverkapping 

Duurzaam gebruik maken van het zonlicht is goed voor het milieu en de portemonnee. Als 

dat dan samen kan gaan met comfort en luxe dan is dat meegenomen. Zo kan de zonwering 

uitstekend samen met een terrasoverkapping. Stefan: “voor een vriendelijke prijs realiseer je 

een uitbouw aan je woning. Daar hoeft niet altijd een vergunning voor afgegeven te worden. 

Met de terrasoverkapping kan je lekker lang buiten genieten, beschut tegen weer en wind, de 

tuinmeubelen kunnen gewoon buiten blijven staan.Multifunctioneel met een degelijk en 

stevige constructie. En ja dit product kan uitgebreid worden met diverse extra’s zoals 

verlichting, zonwering en glaswanden. Je haalt buiten naar binnen of binnen naar buiten. Het 

is maar hoe je het beleeft. Wij hebben de Verano V910-Garda in ons assortiment. Een 

prachtige overkapping voor een mooie prijs. Wij adviseren en installeren!” 

 

 

Het team van Wonnink zonwering stelt het zeer op prijs u een keer in hun showroom aan de 

Siliciumweg 34 te Amersfoort te ontvangen, de koffie staat klaar. Ook kunt u altijd bellen 

met een van de adviseurs voor een vrijblijvend advies, 033-4802244 of neem een kijkje op 

dezojuist vernieuwde websitewww.wonnink.nl. Bekijk alle lopende acties met daarbij de 

leuke Son en Sol-kleurplaten voor de kinderen.   
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