
Prettig werken, 
                prettig leven
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ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

ROLLLADEN. RAFFSTOREN. TEXTILSCREENS.

Wer die Wahl hat, hat die Wahl.

www.zonwering.nl

Wonnink bestaat sinds 1969 en heeft zich ontwikkeld tot een 
landelijke specialist op het gebied van binnen- en buitenzonwering, 
terrasoverkappingen (met eventueel glaswanden), rolluiken, folies en 
elektrische besturingen. Naast de advisering, levering en montage zijn 
wij ook de aangewezen partij in service en onderhoud. Een specialisme 
dat wij hebben opgebouwd door lange en duurzame relaties met onze 
klanten en leveranciers. Als enige in Nederland is Wonnink tweemaal tot 
zonweringsbedrijf van het jaar gekozen.
Wij werken voor vastgoedorganisaties, aannemers, scholen, 
zorginstellingen, horeca en lokaal voor consumenten. 

Bij Wonnink streven wij naar korte communicatielijnen, waarbij 
bereikbaarheid, snelheid, deskundigheid en een vriendelijke benadering 
vanzelfsprekend is. 
Onze ervaren monteurs zijn VCA- en NEN 3140-gecertificeerd. Ook 
elektrotechnische problemen kunnen wij voor u oplossen. Wonnink kan 
een conditiemeting van de zonwering volgens NEN 2767 verzorgen, 
eventueel gekoppeld aan een meerjaren-onderhoudsplan. 

Wij zijn aangesloten bij de Metaalunie, tevens lid van de 
brancheorganisatie Romazo en partner van de VMRG.

Ries de Jong,
Wonnink Zonwering B.V. 

Expert in zonwering 
en daglichtregeling 
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Het is belangrijk dat de mens zich comfortabel voelt 
in de ruimte waar hij leeft of werkt. Niet alleen voor 
het weren van warmte en hinderlijk zonlicht, maar ook 
ter bescherming tegen UV-licht, kunnen wij diverse 
oplossingen aanbieden.

Door toepassing van de juiste zon- en lichtwering kan 
een optimaal werk- en leefklimaat worden gecreëerd, 
wat bijdraagt aan het verlagen of voorkomen van 
ziekteverzuim.
Een juiste temperatuur, voldoende licht en ventilatie 
vergroten de kwaliteit van de ruimte, waardoor de 
productiviteit in bedrijven wordt verhoogd en helpt de 
leerprestaties op scholen te verbeteren

Onze adviseurs informeren u over alle mogelijkheden en/of 
oplossingen en brengen u tevens op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen.
 

Goed advies
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elero BeNeLux 
T:+31 182 619266

http://www.elero.nl 
http://mijnelero.nl 
e-mail: info@elero.nl

ProLine 2 is draadloos: u deelt de bediening van uw 
zonwering flexibel in met handzenders en wandzen-
ders. U automatiseert met zon/wind-meters, smart-
phone, tablet en PC.

De Vijverhof is één van de vele projecten 
met ProLine 2 van elero:

Afhankelijk van het gebouw en de gewenste functies kunt u kie-
zen uit onderstaande buiten- en binnenzonwering, compleet met 
accessoires, zoals afstandsbediening en zon-/windautomaten.
Op onze website, www.wonnink.nl, kunt u uitgebreide infor-
matie vinden over:

• Screens, standaard of ZIP screens met ritsgeleider
• Buitenjaloezieën 
• Uitval- en knikarmschermen
• Markiezen
• Terrasoverkappingen en serrezonweringen
• Parasols
• Schuifbare of vaste glaswanden
• Zonwerende schuifframes, met aluminium of houten lamellen
• Zonwerende aluminium luifels of schoepenroosters
• Zonwerende folies
• Elektrische besturingssystemen
• Plissés
• Horizontale en verticale lamellen
• Rol- en vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Projectgordijnen
• Hor-systemen
• Aluminium rolluiken
• Stalen rolluiken en rolhekken
• Schaarhekken

Op alle producten en diensten van Wonnink zijn de normen, 
vastgelegd in de VMRG-kwaliteitseisen en -adviezen, van 
toepassing.

Assortiment
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Braunstraat 1 • 8013 PR Zwolle
Postbus 40163 • 8004 DD Zwolle
Tel: 038 467 00 10
Fax: 038 467 00 11
Mail: janssen@gjbv.nl
Web: www.gjbv.nl

De bijzondere screenvormen van Guillaume Janssen tonen expertise en innovatie
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Zonneschermen     Terrasoverkappingen    Glasoases

Breng meer tijd op uw terras door.
Met lichtdoorlatende Glasoases!

UW BUITENKAMER
met weinor

ANZ_Glasoase_NL_90x55mm_160229.indd   1 01.03.16   09:56

Ruimtes nieuw beleven
www.erfal.com
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projecten@bece.nl
tel.: 0341 27 77 71

     

FUNCTIONALITEIT & SFEER

BINNENZONWERING
BECEPROJECTS.NL

Adv_wonnink_b90xh135mm.indd   1 25-02-16   15:41
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Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Ontdek de vele 
mogelijkheden 
van Luxaflex®
bij Wonnink Zonwering

luxaflex.nl
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Nijverheidsweg Noord 48
3812 PM Amersfoort
T 033-4600900
pondealer.nl

Pon Dealer
Bedrijfswagencentrum

• Elektrotechnische installaties
• Verlichting
• Led Verlichting
• Noodverlichting
• Brandmeldsystemen
• Inbraaksystemen
• Gecertificeerde netwerken
• Draadloze netwerken
• Telefooncentrales
• (Hosted) VoIP systemen
• Zonnepanelen
• Zonweringssystemen
• Oplaadpunten
• Domotica
• Storingen en Onderhoud

Lemelerbergweg 24
1101AJ Amsterdam
Tel. 020-6686266
Website: www.k-b-e.nl
E-mail: info@k-b-e.nl

Knipmeijer & Blok elektrotech-
niek B.V. uw partner in elektro-
technische- en communicatie 
technische- installaties. Kwaliteit, 
duurzaamheid en service is bij ons 
vanzelfsprekend.

Zonwering en rolluiken worden veelvuldig blootgesteld aan 
verschillende weersomstandigheden en aan slijtage door gebruik. 
Periodiek onderhoud is daarom nodig. Niet alleen voor een 
langere levensduur, maar ook om zonwering optimaal en veilig te 
laten werken. 
Wij maken onderscheid in:

• Reparatie (correctief onderhoud)
• Inspectie
• Onderhoud (preventief onderhoud)
• Renovatie

Bij ons kunt u terecht voor het verhelpen van storingen aan alle 
type zonweringen en rolluiken, zelfs als deze niet door ons zijn 
geleverd. De meest voorkomende onderdelen zijn op voor-
raad. Wonnink biedt deze service en is 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. Wij beschikken over een eigen hoogwer-
ker die voor veel werkzaamheden in te zetten is, waardoor we 
snel en adequaat u van dienst kunnen zijn.

Na een inspectie- of onderhoudsbeurt ontvangt u een rap-
portage (indien gewenst volgens NEN 2767) over de staat van 
de zonwering, eventueel gekoppeld aan een advies, offerte en 
op verzoek een meerjarenbegroting. Van elk pand waarvan 
een inspectie- of onderhoudscontract is afgesloten wordt een 
projectdossier samengesteld, waarin de gegevens en geschiede-
nis m.b.t. de zonwering worden opgeslagen.

Onderhoud
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Duurzame 
zonwering 

Met de juiste toepassing verkleint zonwering uw CO2-uitstoot. 
Wonnink levert zonwering met een regelbare zontoetredingsfactor 
(G-waarde). Door de warmtetoetreding in een gebouw aan te pas-
sen bespaart u op energieverbruik van koel- en luchtbehandelingsys-
temen.

BREEAM-richtlijnen  
Onze producten kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsprestatie 
van uw gebouw volgens de BREEAM-richtlijnen. Bij de stofkeuze van 
het product moet o.a. gelet worden op de Glare Control classificatie. 

Frisse scholen  
Zonweringen van Wonnink leveren eveneens een bijdrage aan het 
project Frisse Scholen. Goede zonwering leidt tot lagere energiekos-
ten en creëert een gezond leer- en werkklimaat in het leslokaal.

Duurzame bedrijfsvoering  
Wonnink staat voor zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Door 
duurzaamheidsmetingen te laten uit voeren geeft dit antwoordt op 
activiteiten rondom MVO en duurzaamheid van het bedrijf. De uitsla-
gen hiervan kunt u vinden op onze website.   

Energielabel  
De zonweringbranche heeft een eigen energielabel waarin energie 
en klimaatbeheersing een allesbepalende rol spelen. Belangrijkste 
doel van het EPI-label is het bewustzijn ten aanzien van het ener-
gieverbruik bij de eindgebruiker te vergroten. Er valt bijvoorbeeld 
nog veel winst te behalen als zonwering in de ontwerpfase van een 
bouwproject wordt meegenomen. Daarnaast biedt het label ook 
informatie waarmee producten vergeleken kunnen worden. 

Wat betekent G-waarde?
G-waarde staat voor de zontoetredingsfactor, de belangrijkste 
waarde op dit gebied die er is voor zonwering. Het geeft het 
totale percentage weer, van de energie die door het venster naar 
binnen komt. Hoe kleiner deze waarde is, hoe minder de ruimte 
hierachter zal opwarmen.  
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Wat betekent Glare Control?
Met de Glare Control wordt de anti-verblinding aangegeven. 
Deze waarde geeft aan hoe goed het doek weerkaatsing vermindert op 
glanzende oppervlakten zoals digitale schoolborden en computerschermen.  
Er bestaan vier klassen op het gebied van de Glare Control: klasse 1 - 4.  
Hierbij geeft klasse 4 de beste reducering. 
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Een windvaste screen, een zonwering voor een serre of lichtstraat, aluminium lamellen, 
schuifpanelen of andere architecturale aluminium zonweringsystemen, met RENSON® hebt u 
altijd een geschikte oplossing bij de hand. Kiezen voor RENSON®, betekent ook kiezen voor 
kwaliteit en service, ervaring en betrouwbaarheid.

Uw innovatieve en betrouwbare partner in zonwering! 

www.renson.nl
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ZONWERING
Wonnink Zonwering B.V. 

Siliciumweg 34 
3812 SX Amersfoort

Postbus 1059
3800 BB Amersfoort.

T | 033 480 22 44 
F | 033 480 25 20 

E | info@wonnink.nl
W | wonnink.nl


