
De kunst 
van lichtbeheersing

Producent van zonwering voor projecten en retail



Al vele jaren kent u Dabé Raamdecoratie als een betrouwbare partner. Onze uitgebreide  collectie, hoog-

waardige producten, snelle levertijd en vanzelfsprekend onze uitstekende  service, maakt dat we al vele jaren 

prettig samenwerken. Om diezelfde voor u zo belangrijke punten te kunnen blijven bieden hebben wij ervoor 

gekozen een samenwerking te zoeken met een grotere partner. Ook voor de toekomst willen we graag onze 

onderlinge samenwerking verstevigen door aansprekende collecties, kwaliteitsproducten en uitstekende 

service te kunnen blijven garanderen.

Al meer dan 40 jaar ervaring

Volledige controle over licht en zicht



Al vele jaren kent u Dabé Raamdecoratie als een betrouwbare partner. 

Onze uitgebreide collectie, hoogwaardige producten, snelle levertijd en van-

zelfsprekend onze uitstekende service, maakt dat we al vele jaren prettig 

samenwerken. Om diezelfde voor u zo belangrijke punten te kunnen blijven 

bieden hebben wij ervoor gekozen een samenwerking te zoeken met een 

grotere partner. Ook voor de toekomst willen we graag onze onderlinge 

samenwerking verstevigen door aansprekende collecties, kwaliteitspro-

ducten en uitstekende service te kunnen blijven garanderen. De steeds 

verdergaande sanering in de markt en samenvoeging van concurrerende 

bedrijven maken deze stap voor ons gewenst en noodzakelijk.

In EUREKA INTERNATIONAAL BV hebben wij die partner gevonden. Een 

echt familiebedrijf met een duidelijke filosofi e die naadloos aansluit bij onze 

wensen. De door EUREKA  gevoerde merknaam SUNCOLOR® staat als 

sinds 1976 garant voor kwalitatief hoogwaardige producten die vooral in 

projecten hun weg hebben gevonden. Vanaf de kunststof onderdelen tot aan 

een volwaardig product wordt de raamdecoratie in eigen huis geproduceerd.

De hoge kwaliteitsstandaard vertaalt zich bijvoorbeeld in een lange garan-

tietermijn. Daarnaast geeft een uniek “service-aan-huis” systeem u de mo-

gelijkheid u op uw kernactiviteiten te concentreren. Alle producten worden 

met eigen transport bij u geleverd.

Partner in projecten



Eureka Internationaal b.v.
Breukersweg 8a, 7471 ST
Postbus 100, 7470 AC
Goor, Nederland (NL)

Tel.:  +31 (0)547 - 273214
Fax.:  +31 (0)547 - 274140 
Web: www.suncolor.nl
Mail: info@suncolor.nl

Lamelgordijnen Horizontale jaloezieën Rolgordijnen Plissé jaloezieën Paneelgordijnen

Twin-Weave Vouwgordijnen Schilderijrailsystemen Duo-Cell jaloezieën Horren

Spezatio fitness Rotterdam

Provincie gebouw Den Bosch

Burgers gebouw Amstelveen

TUI reisorganisatie Utrecht

ABN AMRO Nieuwegein

Ecorys gebouw Den Haag

Enkele projecten waar Suncolor de zonwering heeft verzorgd:

Leverancier van alle typen zonwering:


