
SunWise 
sunscreens 
montagehandleiding



Je sunscreens monteren is een fluitje van een 
cent. Met de bijgeleverde zuignappen zet je ze 
eenvoudig op je ramen. Uiteraard zonder boren 
en gaten in je kozijnen.  
Dat wordt straks heerlijk slapen, comfortabel 
 thuiswerken en relaxen. 

In deze verpakking
Per raam heb je het volgende nodig:
1 x SunWise sunscreen
Minimaal 4 x zuignappen bestaande uit drie onderdelen:

Heb je vragen over je 
SunWise sunscreen?

Ga naar onze site sunwise-screens.nl  
of stuur een Whatsapp bericht naar Tijs 
via 0228 355 055.

A.  Zuignap B.  Cup C.  Moer



STAP I

Voorbereiden

Start met het schoonmaken van het raam. Maak de delen waar 
de zuignappen komen extra grondig schoon. Gebruik hiervoor de 
meegeleverde alcoholdoekjes.Zo zorg je ervoor dat de zuignappen 
straks goed op het raam blijven zitten.
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Ga naar stap II

Leg de sunscreen klaar op een veilige plek. Voorkom dat je het doek 
vouwt. Ontstane vouwen zullen er lastig tot niet uit gaan.

Leg voor je de zuignappen gaat bevestigen de zuignap (onderdeel A) 
in een bakje met kokend water en laat 2 minuten staan. Door de hitte 
vormen de zuignappen terug naar oorspronkelijke vorm.  
Zorg dat de zuignappen schoon en vetvrij blijven.



STAP II

Zuignappen  
bevestigen

Leg je sunscreen met de 
referentiesticker naar boven op de 
zuignappen (onderdeel A).

Draai de moer (onderdeel C) losjes 
op de zuignap (onderdeel A). Herhaal 
deze stap voor alle zuignappen.
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Ga naar stap III



STAP III

Sunscreens op het  
raam plaatsen

We starten met het plaatsen van de 
zuignappen. Bevochtig de zuignap-
pen licht met water en positioneer 
je sunscreen goed gecentreerd 
op het raam. Druk vervolgens de 
zuignappen stevig aan.

Draai de moeren (onderdeel C)  
los en verwijder de sunscreen.  
Leg de sunscreen even apart.  
Laat de zuignappen (A) op het 
raam staan.

Nu plaatsen we de cup 
(onderdeel B) over de zuignap 
(onderdeel A). Herhaal deze 
stap voor alle zuignappen. 

Plaats je sunscreen terug en draai 
de moer (onderdeel C) over de 
zuignap (onderdeel A). Draai de 
moer (onderdeel C) een halve 
slag terug om breken van de cup 
te voorkomen. Herhaal deze stap 
voor alle zuignappen. 
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www.sunwise-screens.nl


