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Met zijn 169 referenties zorgt Imagine voor een 
ware omwenteling in de traditionele codes van 
het nautisch textiel door zich te laten inspireren 
door de codes van interieurdecoratie en 
luxe. Met zijn gedurfd design verrast deze 
nieuwe collectie van Sunbrella® Marine met 
denim, chique moderne jacquards en typisch 
nautische strepen. De stoffencollectie met 
11 gamma’s is niet alleen de grootste op de 
markt, maar ze staat ook technisch en qua 
design aan de top.

DE NIEUWE COLLECTIE
SUNBRELLA® MARINE

Sunbrella® - Kussens 

1. Newport Sand 
Cape Cod Cadet Grey
2. Newport Teak 
Cape Cod Toast
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Imagine
T E C h N I s C h E  

E L E g a N T I E 

Sunbrella® plus 

Natural
amethyst
apricot
jetblack



T E C h N I s C h E  
E L E g a N T I E 

SUNBRELLA® SUPREME
De beige fluweelzachte flockage aan de 
binnenkant van Sunbrella® Supreme contrasteert 
mooi met de buitenkant. Zo krijgt u toch optimale 
helderheid en een beschermd gevoel onder uw 
bootoverkapping. De totale waterdichtheid maakt 
de innovatie compleet en maakt van Sunbrella® 
Supreme de ultieme oplossing voor boothoezen, 
biminitops en flybridges.

Sunbrella® Suprême 

1. Charcoal with linen flock  
2. Captain Navy with linen flock

SUNBRELLA® FURLiNg
Sunbrella® Furling is ontworpen om te voorkomen dat uv-
stralen de genua beschadigen als een boot voor anker 
ligt. Furling is een stof die door zijn lichtheid, soepelheid 
en weerstand speciaal bedacht is voor deze toepassing:  
hij zorgt ervoor dat het zeil zijn kwaliteiten behoudt. 
Sunbrella® stelt ook een zelfklevende versie voor. Dankzij  
een nieuwe lijm wordt het mogelijk om de strip verschillende 
keren te herpositioneren en te verplaatsen zonder het zeil te 
beschadigen. Furling en Zelfklevende Furling zijn speciaal 
aanbevolen voor boten van minder dan 40’. 

Sunbrella® Furling  

1. Natural 
2. Dune 
3. Marine blue
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De collectie imagine van Sunbrella® marine  

omvat 10 gamma’S proDucten Die techniSch  

aan De top Staan alS werelDwijDe referentie  

van het nautiSch textiel. in Deze nieuwe eDitie  

valt De Stof Sunbrella® Supreme vooral op  

DoorDat toptechniek hanD in hanD gaat met 

eSthetiSche elegantie.
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De collectie imagine kieSt geDurfD voor violette en 

blauwgrijze horizonten. ze verrijkt De jachthavenS 

met geometriSche jacquarDS Die De leefruimteS van 

jachten en zeilboten volop tot hun recht laten komen. 

De onuitgegeven motieven en kleuren maken het 

mogelijk aan boorD een Sfeer te creëren Die klaSSiek  

iS of DeSign, chic of verfijnD.
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SUNBRELLA® - KUSSENS
het nieuwe gamma stoffen voor kussens 
van Sunbrella® is speciaal ontwikkeld voor 
de binnen- en buitenaankleding van boten, 
en voor alle decoratieve toepassingen in 
motor- of zeilboten. Met zijn 50 referenties 
unis, strepen en jacquards biedt het een 
oneindige waaier combinatiemogelijkheden 
met alle andere gamma’s van Sunbrella®.

Sunbrella® Kussens 

1. long Beach peacock 
2. long Beach eggplant 
3. long Beach Carbon 
4. Natté eggplant 
5. Natté prussian blue 
6. Natté Carbon sky
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Sunbrella® gamma Kussens
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Sunbrella® plus 

Flax
Graphite
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het kleurenpalet van het nieuwe gamma Sunbrella® 

gaat over in De zanDkleuren van kuStlijnen, in het 

warme oranje van een zonSonDergang en in het 

blauw van De zee. De eigentijDSe uniS Structureren  

een collectie van 21 trenDy referentieS.

N a U T I s C h E  
C h I C  
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Sur last® 

Sand
light Grey

SUNBRELLA®
Sunbrella® is speciaal ontworpen voor beschermhoezen 
voor zeil, winch en roer. De stof is ook aanbevolen 
voor de fabricage van bimini’s. hij wordt geweven op 
basis van in de massa geverfde acrylvezels en krijgt 
een behandeling op basis van fluorkoolwaterstof, voor 
optimale bescherming tegen vet- en watervlekken. Deze 
duurzame, ademende en gecertificeerd bederfwerende 
stof beschermt boot en bootuitrusting met toegevoegde 
waarde. Sunbrella® biedt een uitgebreide garantie van 10 
jaar en stelt een ruim gamma voor met 21 referenties.

SUR LAST®
Sur last®-doek is geweven op basis van in de 
massa geverfde polyestervezels. het is een heel 
lichte stof die zich gemakkelijk laat opvouwen en 
opbergen en een goede water-, schimmel- en 
scheurweerstand heeft. Sur last is gemakkelijk 
te onderhouden en is de perfecte oplossing voor 
winterhoezen. het is verkrijgbaar in banen van 
152,5 cm en aanbevolen voor de confectie van 
beschermhoezen.

Sunbrella® 

1. Graphite
2. Flax 
3. Silver 
4. Crimson red 
5. arctic blue
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Sunworker white

Sunbrella® plus 
Midnight blue
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De uniS van De collectie imagine breken met 

De klaSSieke nautiSche coDeS. ze verrijken De 

nautiSche werelD met originele en Sportieve 

kleuren. amethiSt Doet Denken aan pruiSiSch 

of arctiSch blauw. Diepgroen contraSteert 

prachtig met ScharlakenrooD en abrikooS.

s p O r T I E v E  
a L L U r E

Sunbrella® plus 

1. Toast
2. Taupe
3. Beige Chiné
4. prussian Blue
5. Crimson red
6. apricot
7. Dark smoke
8. Midnight Blue

19

SUNBRELLA® PLUS
Imagine lanceert een verbeterde versie van het 
gamma Sunbrella® plus, waarvoor 5 jaar onderzoek 
nodig was. het is heel stabiel en perfect geschikt voor 
bootoverkappingen, cabriolets en achtersluitingen. 
Sunbrella® plus is dé oplossing voor de bescherming 
van boot en bootuitrusting in extreme omstandigheden. 
het gaat om klassiek doek Sunbrella® Marine, met 
een acrylcoating aan één kant. Sunbrella® plus telt 32 
referenties en heeft een uitzonderlijke grote weerstand 
tegen water. De stof kreeg een speciale behandeling 
om de weerstand tegen schimmelvorming te verhogen 
in een marien milieu.

Sunbrella® plus apricot 
Sunworker white

Sunbrella® plus Midnight Blue 
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SUNWORKER MARiNE
Sunworker Marine is ontwikkeld om te beantwoorden 
aan nieuwe behoeften in zonwering. het koppelt 
transparantie en weerstand aan thermisch en 
visueel comfort. De speciale weeftechniek ‘rachel 
Trameur’ zorgt voor een uitzonderlijke mechanische 
weerstand. De microgeperforeerde structuur en de 
regelmatige weving garanderen transparantie die 
het zonlicht en de zonnewarmte toch filtert.
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Sunbrella® - Kussens portofino

1. Taupe  
2. Navy
3. Sky blue

20
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De collectie Stoffen voor kuSSenS grijpt terug 

naar maritieme Strepen en vertrekt van een 

nieuw DeSign voor De aankleDing van zeilboten 

en jachten. oranje toetSen en blauw ton Sur 

ton zorgen voor een nieuwe uitStraling. in een 

Subtiele combinatie met grijS Sluiten ze mooi 

aan bij De trenDS in haute couture.

D E  m a r I E N E  
L I j N
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SUNBRELLA® - KUSSENS
De Cleangard®-behandeling op basis van fluornanomoleculen 
beschermt perfect tegen zout water en tegen alle mogelijke 
weersomstandigheden. Deze bescherming verhoogt de 
waterdichtheid en geeft het doek een ongekende weerstand 
tegen vet- en watervlekken. De stoffen van Sunbrella kregen 
het oËKo-TeX®-label. Ze zijn gemaakt op basis van stoffen 
die geen enkel risico inhouden voor uw huid, uw gezondheid 
of het leefmilieu. De meeste stoffen beschermen maximaal 
tegen uv-stralen en zijn daarom ook aanbevolen door de 
Skin Cancer Foundation.
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Sunbrella® - Kussens riviera

1. white-red
2. Blue-white
3. red-white
4. white-Blue
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O p  N a a r  h E T  

W I j D E  s O p

Sunbrella® Terry 

1. Dove
2. Beige
3. Navy

1
2

3
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De luxueuze baDStof Sunbrella® terry iS 

geweven op baSiS van in De maSSa geverfD 

acryl. hij koppelt zachtheiD en elaSticiteit 

aan unieke preStatieS.

O p  N a a r  h E T  
W I j D E  s O p

Sunbrella® Terry 

1. Beige
2. Navy

Sunbrella® Terry  
Dove
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SUNBRELLA® TERRY
Sunbrella® Terry is een gamma in badstof dat vooral de pleziervaart moet 
verleiden, die tot vandaag gedwongen werd om kussens in leder (of 
similileer) te overtrekken met katoen als bescherming tegen de warmte. 
In tegenstelling tot stoffen op basis van katoen – die maar moeilijk 
weerstaan tegen de impact van uv-stralen en van de wasmachine 
– garandeert de nieuwe badstof Sunbrella® Terry kleurvastheid, uv-
weerstand en weerstand tegen schimmel en tegen de andere risico’s op 
zee (vooral zout), dankzij het in de massa geverfde acryl. Tegelijk is het 
soepeler, steviger en comfortabeler dan stoffen die vooral op basis van 
katoen gemaakt zijn. het bestaat in 9 in de massa geverfde kleuren.
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Sunbrella Marine
D E  W E r E L D W I j D E 

r E f E r E N T I E

het textielmerk Sunbrella® werd meer dan 50 jaar 
geleden ontwikkeld door Glen raven uSa. het werd 
al gauw dé referentie in stoffen voor de nautische 
wereld. De kwaliteit en de duurzaamheid van de stof 
wordt erkend en geapprecieerd door vakmensen in 
alle hoeken van de wereld. Door de aansluiting van 
Dickson-Constant bij de amerikaanse groep in 1998 
verzekerde het merk Dickson® zijn positie als marktleider 
in nautisch textiel en als de kwaliteitsreferentie voor 
outdoortextiel. Bavaria, Bella Boats, Beneteau, 
Couach Yacht, Dufour, Fairline, jeanneau, Nimbus, 
Sunseeker, wally, windy… de grootste namen uit 
de watersportwereld kiezen voor Sunbrella® Marine 
om zijn unieke kwaliteit en zijn combinatie van hoge 
technische prestaties en esthetiek. De collecties 
Sunbrella® worden verkocht in 110 landen over de hele 
wereld. voor de mooiste boten en meest uitzonderlijke 
jachten. al meer dan 50 jaar.

2928
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10, rue des Châteaux  
BP 109
Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex  
France
Tél. +33.(0)3.20.45.59.59
Fax +33.(0)3.20.45.59.00
contact@dickson-constant.com
www.dickson-constant.com 
www.sunbrella.com

Prijzen en stalen op eenvoudig verzoek

Ontwerp hoezen, biminitops,  
bootoverkappingen, roerhoezen:  
Equipement nv.

Inger Harteman
T +31 40 232 46 46
F +31 40 232 46 66
i.harteman@zandbeek.com

p E r s C O N T a C T

DE HOOGSTE WEERSTAND
Om een kwaliteitsdoek te kiezen moet u vooral letten op de 
grondstof waaruit het doek gemaakt is. Alle doeken van Sunbrella® 
zijn gemaakt op basis van uitsluitend in de massa geverfd acryl 
Sunbrella. In tegenstelling tot ander textiel waarvan alleen de 
buitenkant geverfd is, kunnen we de kleurpigmenten al mengen 
in het hart van de acrylvezels zelf, terwijl die nog vloeibaar 
zijn, helemaal in het begin van het productieproces. Zelfs vóór 
de productie van de draden. Een belangrijke garantie voor 
uitzonderlijke kleurvastheid.

QSE-cERTificATEN (Quality-Security-Environment)
Dickson-Constant heeft een ISO 9001-certificaat sinds juni 2003, 
een ISO 14001-certificaat sinds maart 2012 en een OHSAS 
18001-certificaat sinds juni 2012. Die drie internationale certificaten 
van het Bureau Veritas Certification bewijzen nog maar eens dat 
Dickson-Constant constant vooruitgaat en er alles aan doet om 
steeds beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de klant.  
Ze zijn een erkenning van de maturiteit en de doeltreffendheid van 
zijn QSE-systeem. 

STOffEN VAN SUNBRELLA®:  
OPTiMALE BEScHERMiNG TEGEN UV-STRALiNG 
Liefhebbers en vakmensen van de watersport zoeken voor hun 
boten de meest duurzame stoffen, maar ook de stof die het best 
beschermt tegen de zonnestraling. De stoffen van Sunbrella® zijn 
allemaal UPF30+ tot UPF50+* geklasseerd: uitstekende bescherming 
tegen uv-straling, goed om alle huidtypes te beschermen tegen de 
schadelijke effecten van de zon.
*behalve de stoffen Furling, Furling Zelfklevend en Kussens.

Sinds 2005 kregen de stoffen Sunbrella® Marine het aanbevelingslabel 
van de stichting voor de strijd tegen huidkanker ‘voor hun effectieve 
bijdrage tot de preventie van huidschade door de zon’. Dit 
internationale label valt onder het octrooi van een onafhankelijke 
fotobiologiecommissie van experten op het gebied van effecten 
van zonnestraling op huidkanker. Het is label is moeilijk te behalen 
(intensieve tests, strenge criteria) en waarborgt de klant doeltreffende 
bescherming.

Dit pictogram betekent dat de stof 95% van de uv-straling filtert.

Dit pictogram betekent dat de stof 100% van de uv-straling filtert.

GARANTiES
Op sommige stoffen van Sunbrella® krijgt de klant 10 jaar garantie. 
Op de stoffen Sunbrella Plus, Supreme en de Kussens is dat 5 jaar 
(behalve voor Furling en Furling Zelfklevend). Op de stoffen Marine 
Seaguard en Sunworker van Dickson geldt 5 jaar garantie. Op de 
stof Sur Last 3 jaar. Zie algemene garantievoorwaarden op www.
dickson-constant.com et www.sunbrella.com.

OËKO-TEX
Dit Oostenrijks ecologisch keurmerk garandeert dat de 
waterafstotende doeken van Sunbrella® geen enkel risico inhouden 
voor uw huid, uw gezondheid of het leefmilieu. Ze bevatten geen 
geuren, geen kankerverwekkende kleurstoffen, geen pesticiden en 
geen vluchtige stoffen.

GREENGUARD-cERTificAAT: GEZONDE BiNNENLUcHT 
Het Greenguard-certificaat garandeert dat zeildoek van Sunbrella 
geen gassen afgeeft die schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit 
binnen in huis. U kunt ze dus gerust gebruiken voor elke toepassing 
waarvoor een verbeterde luchtkwaliteit van belang is: dit is textiel 
dat mee zorgt voor gezonde binnenlucht.
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DE NIEUWE COLLECTIE
SUNBRELLA® MARINE

 
www.sunbrella.com  

www.dickson-constant.com 

®
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