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We zijn in Nieuwegein, voor ons
jaarlijkse bezoek aan SUNWAY.
Dit Nederlandse bedrijf maakt al

50 jaar exclusieve raambekleding. We praten
met Annemiek Wachowiak, die verantwoor-
delijk is voor de collecties, en met Linda
Muis, manager marketingcommunicatie. Zij

praten ons bij over de nieuwe collectie,
trends en mogelijkheden op het gebied van
raamdecoratie.

Nieuwe vouwgordijncollectie
“Op dit moment zijn we bijna klaar om
onze nieuwe vouwgordijn collectie in

Wat ziet de wereld
er anders uit als de
eerste lentezon schijnt
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de markt te zetten”, zegt Linda. “Dat is
altijd een bijzonder moment. Zeker met
vouwgordijnen, omdat SUNWAY dé
pionier was met dit product. Met de intro-
ductie van steeds weer vernieuwende
modellen, verbeterde confectietechniek
en prachtige stoffen, heeft SUNWAY door
de jaren heen stevig bijgedragen aan de
populariteit van dit product”.

De nieuwe collectie vouwgordijnen is
weer een bijzondere collectie met prach-
tige stoffen en modellen. En SUNWAY
zou SUNWAY niet zijn als ze niet weer
met een innovatie komen.

Dé noviteit van deze collectie is het Image
vouwgordijn. Dit is een vouwgordijn,
gemaakt van rolgordijnstof. Rolgordijnstof
is voorzien van een coating die ervoor
zorgt dat de stof extra strak hangt.
SUNWAY heeft deze stofsoort toegepast
op het Image vouwgordijn. Resultaat: een
superstrak hangend vouwgordijn.

Het Image vouwgordijn kent 2 modellen:
een model met tunnels en een model voor-
zien van houten baleinen.

Het Image vouwgordijn kun je helemaal
naar eigen wens samenstellen. Het is
mogelijk om verschillende kleuren of
transparanties in één vouwgordijn te
verwerken en je kunt kiezen uit maar liefst
8 kleuren baleinen. Hiermee creëer je
verrassende effecten.

Bijkomend voordeel is dat je de Image
vouwgordijnen goed kunt combineren met
rolgordijnen in dezelfde kleur, want van
alle Image stoffen kan SUNWAY het bij-
passende rolgordijn maken. “Dan behoudt
je de rust en uniformiteit als je met ver-
schillende producten in één ruimte werkt”,
zegt styliste Annemiek.

Behalve het superstrakke Image vouw-
gordijn bevat de nieuwe collectie ook
prachtige zachte stoffen. Deze stoffen zijn
de tegenpool van de Image collectie:
warme, zachte stoffen in verschillende
transparanties voor het nonchalantere
vouwgordijn.

“Door de introductie van het Image vouw-
gordijn kunnen we eigenlijk heel goed de
markt bedienen. Van de design liefhebber
die voor de strakke Image variant kiest, tot
de liefhebber van de landelijke



tiemethoden. Van de grote lijnen tot in de
kleine, decoratieve details”.

Out of the box
“Waar SUNWAY goed in is, is het “out of
the box” denken. Hoe kunnen we nieuwe
of bestaande materialen toepassen in onze
collecties?

Daar komen soms de leukste ideeën uit. Zo
hebben we een paneelgordijn van folie in
onze collectie. Dat idee is gebaseerd op de
functionaliteit van de zonnebril. Je kijkt
als het ware door paneelgordijn van folie,
zoals je ook door een zonnebril naar buiten
kijkt”, vertelt Annemiek enthousiast.

Linda vult aan: “En dan komt de general
manager, Herbert Raats, op het idee om
een vouwgordijn van rolgordijnstof te
maken en te kijken of dat werkt. En het
werkt. Na een heel uitgebreid testtraject
want het gaat niet vanzelf, maar het is
heel leuk om uiteindelijk de positieve
reacties te horen op het eindproduct.
Zo hebben we vorig jaar eigenlijk een
compleet nieuw en heel succesvol concept
geïntroduceerd in de houtcollectie: De
Outdoor houtcollectie. SUNWAY is altijd
sterk geweest met houten jaloezieën voor
binnen. Tijdens een brainstormsessie ging
het over de trend van buitenleven en
buitenkamers. En een nieuw idee was
geboren. Houten jaloezieën en rolgordij-
nen voor buitengebruik. Prachtig in de
buitenkamer en in veranda’s. Daar krijgen
we nog steeds heel veel positieve reacties
op. Zeker ook omdat het kleurpalet van
prachtig vergrijsde kleuren zo goed is en er
een totale kleurmatch is met het kleuren-
palet van de houten binnenjaloezieën”.

Linda weet het zeker: We gaan onze
outdoor jaloezieën vaak zien hangen in de
tuinen deze zomer. Laat de zomer maar
komen. SUNWAY is er klaar voor...

Ook geïnspireerd geraakt door de mooie
beelden en in de mood voor nieuwe raam-
decoratie? Ga dan naar www.sunway.nl
om de collecties te bekijken en dealer-
adressen te zoeken. De SUNWAY collec-
ties zijn verkrijgbaar bij de betere woning-
inrichter en zonweringspecialisten. De
SUNWAY dealer kan u goed adviseren,
ook over de overige collecties.

De totale SUNWAY range bestaat, naast
vouwgordijnen en houten jaloezieën, uit
rolgordijnen, plissé en Duette® gordijnen,
paneelgordijnen, horizontale en verticale
jaloezieën en washi rol- en paneel-
gordijnen.
www.sunway.nl

trend die zichzelf goed kan vinden in de
nonchalant hangende vouwgordijnen,” aldus
Annemiek.

En mocht je in de hele collectie nog niet de
gewenste stof vinden, dan biedt SUNWAY
als exclusieve service de mogelijkheid
om vouwgordijnen te laten maken van
eigen stof.

“Het kleurpalet van de collectie is hele-
maal van nu, ingetogen chique met kleuren
als wit, offwhite, taupe, bruin, grijs en
zwart, aangevuld met accentkleuren. Deze
kleuren zijn heel goed toepasbaar in alle
woonstijlen”, zegt Annemiek.

Natuurlijk ontbreken de succesmodellen
uit de vorige collectie niet. Zo is er het
zeer succesvolle top down model, waarbij
het vouwgordijn van beneden naar boven
en van boven naar beneden te bedienen is.
Dit zorgt voor optimale lichtinval en
privacy. Dit is een toepassing die door de
bewuste consument goed wordt begrepen
en gewaardeerd.

Van brainstormsessie tot
introductie
Lifestyle wil graag weten hoe een collectie
tot stand komt. Wat komt er zoal bij kijken
voordat een collectie in de markt staat?

Annemiek vertelt: “Een collectie tot stand
brengen is altijd een intensief proces,
waarbij vrijwel alle disciplines van het
bedrijf betrokken zijn. Al lang voordat
de collectie geïntroduceerd wordt, zit
ons creatieve team bij elkaar. Analyses
worden gemaakt, consumentenbehoeften
worden geïnventariseerd, lifestyle trends
gevolgd, onderzoek naar technische ver-
beteringen gestart.”

Ze vervolgt: “Alle creatieve ideeën
worden verzameld. Ideeën op het gebied
van product en techniek, maar ook op
gebied van presentatie en kleur. Dan wordt
gekeken welke ideeën technisch uitvoer-
baar zijn en start een complex test- en
ontwikkeltraject. We bezoeken beurzen,
op zoek naar nieuwe en bijzondere mate-
rialen, we bekijken de trends op gebied
van kleur, vormen, fotografie. Zo groeit er
een concept en uiteindelijk komt alles
samen in de definitieve collectie. Niets
wordt aan het toeval overgelaten.”

We proberen bij iedere collectie weer
creatief en innovatief te zijn. We zijn altijd
op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, in
materiaal en kleur, in techniek- en confec-
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