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SUNRAIN 
De regenbescherming voor uw omzet

En wat doen we als het regent?
Bij regen of wisselvallig weer liggen de terrassen 
en buitencafés er al snel verlaten bij. De klanten 
zoeken het droge op of gaan naar huis.
 Met de SUNRAIN-producten is uw buitengas-
tronomie grotendeels onafhankelijk van het weer.
 Textiele en flexibele terreinsystemen voor uw 
buitenbereik. 
– Zon- en regenbescherming
–  Regenbestendig – hoogste prestatieklasse 

volgens EN 13561
–  Windbestendig – minimaal prestatieklasse 2 

volgens EN 13561 (windsterkte 5)
– Reclameoppervlak
– Uw investering verdient zich snel terug
– Maatproductie
– Vaste installatie of mobiele oplossing

Ook bij  
regen blijven 
uw gasten 
gezellig 
zitten.

‘Deskundigen verwachten dat met professioneel 
georganiseerde buitenactiviteiten tot 30 % meer 
omzet kan worden behaald.’



SUNRAIN – Het knikarm-
scherm voor zon en regen: de 
gebruikelijke zonweringen zijn 
over het algemeen slechts in 
beperkte mate geschikt voor 
gebruik bij regen. De gepaten-
teerde SUNRAIN werd speciaal 
ontwikkeld ontwikkeld voor  
het gebruik bij zowel zon als 
regen. Vanaf een helling  
van 5° wordt het regenwater 
gecontroleerd afgevoerd. 
Zo ontstaat geen waterzak.

SUNRAIN
Voor zon en regen
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GASTRO SUNRAIN – Vrijstaande 
zon- en regenbescherming: de 
GASTRO SUNRAIN kan een 
oppervlak van maar liefst 135 m2 
overspannen. Het aluminium-
frame is extreem stabiel en 
elegant. Deze unieke installatie 
beschermt uw gasten tegen 
(bijna) elk weer. De ruimte onder 
de zonwering kan optimaal 
worden benut. De GASTRO 
SUNRAIN wordt gewoon met 
betongewichten geplaatst of op 
een fundament vastgezet.
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Vrijstaande zonwering
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PERGOLA SUNRAIN – Het 
terrasvouwdak: zowel uitermate 
flexibel als wind stabiel en dus 
geschikt voor gastronomische en 
particuliere toepassingen. Dit 
terrasvouwdak is bestand tegen 
windkrachten tot 9 Beaufort en 
beschermt u optimaal tegen zon, 
regen en wind. Flexibele, textiele 
terreinsystemen passen zich snel 
aan de weersomstandigheden 
aan. Bij de uitvoering met 
LED-verlichting creëert u een 
uiterst sfeervolle ambiance.

PERGOLA SUNRAIN
Terrasvouwdak
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Q.bus – de ongelooflijk 
flexibele zonwering: de  
Q.bus is een nieuw zonwering-
systeem met een design op 
topniveau. Zoals hij daar vrij 
staat, met optimale benutting 
van het oppervlak, is hij niet 
alleen functioneel, maar ziet hij 
er ook nog eens ontzettend 
goed uit. Hier kunnen meerdere 
installaties tot één groot 
beschaduwingsvlak worden 
gecombineerd.

Q.bUS
Vrijstaande zonwering
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De oplossing 
Voor uw omzet

SUNRAIN is een geregistreerd handelsmerk van LEINER GmbH. Elke installatie 
wordt individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai 
onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. 
Windweerstandsklasse 2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen 
kunnen uitvoeringsvarianten tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2015

EN 13561
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Veelvuldig beproefd
Gastronomie-referenties

Windstabiel tot max. Beaufort
Bft.

Max. Beaufort  
met WPSBft.

+

Gemiddeld twaalf 
dagen regen per 
maand

Rookverbod 
in gastronomie-
ruimten

Met terras- 
heaters het 
seizoen verlengen

Aangename sfeer 
dankzij het 
lichtsysteem

Wind-Protect-
System – WPS

UV-beschermings-
factor 80



Gastronomie-referenties

Distributiepartners onder: 
www.sunrain-partner.de
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