
Rollo’s 
 

Op maat gemaakte, stijlvolle kwaliteits-rolgordijnen met verscheidene personali-

satie-opties:  

 

 Prachtige doeksoorten: verduister uw kamer voor optimale privacy of kies 

voor een lichtdoorlatend doek om de zon te filteren 

 Design steunen in kunststof of geborsteld aluminium 

 Decoratieve onderlatten in RAL-kleur naar keuze 

 Innovatieve, kindvriendelijke bedieningen 
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Afwerking 

Onze rolgordijnen onderscheiden zich door hun exclusieve afwerking. 

Wij bieden een uitgebreide keuze aan steunen, waaronder bijvoor-

beeld onze design steunen in geborsteld aluminium.  

De onderlat is te verkrijgen in verschillende uitvoeringen: een recht-

hoekige onderlat ingelust in het doek of een onderlat die extern aan 

het doek wordt bevestigd. Verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium, 

wit, zwart of het gewenste RAL-kleur. 

 

Personaliseer uw rolgordijn! 

Doeken 

Bij ons vindt u zeker en vast een doek die 

aan uw noden zal voldoen. Wij werken enkel 

met superieure kwaliteitsstoffen. Zoekt u 

naar een verduisterend doek die ‘s avonds 

uw privacy garandeert? Of toch liever een 

doek die de zon filtert, waarbij je het zicht 

naar buiten behoudt? Sommige doeken heb-

ben een gekleurde voorkant en een gemetal-

liseerde, warmte-reflecterende achterkant en 

andere doeken kunnen zelfs volledig bedrukt 

worden met een print naar keuze. Door deze 

uitgebreide keuze aan doeken en kleurdes-

sins kan voor iedere woonst de perfecte   

oplossing gevonden worden.  

 

 

Bediening  

Rollo’s zijn geschikt voor elektrische bediening of      

manuele bediening met ketting. Onze manuele         

rolgordijnen zijn zo gemaakt dat u het systeem heel 

gemakkelijk, soepel en geruisloos kan bedienen. Ook bij 

grote afmetingen. Houdt u van gemak en comfort, dan 

kunt u uw rollo uitbreiden met een radio-gestuurde, 

snelle- en stil lopende motor.  

 

Veiligheid 

Kiest u voor een kettingbediening, dan zijn er extra veiligheidsvoorzieningen voor 

kinderen. De ketting mag zich nooit lager dan 150cm van de grond bevinden. Door 

middel van koordkikkers– en spanners kan de ketting ook buiten de buurt van kin-

deren aan de muur bevestigd worden. Zodra er overmatig druk op de ketting wordt 

uitgeoefend breekt de kettingverbinder open en zorgt dit ervoor dat de lus in de ket-

ting wordt verbroken. De meest kindvriendelijke oplossing is natuurlijk een elektrisch 

bediend systeem. 


