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Gehlen is opger icht in 1981. Wi j  z i jn een organisat ie 
die zorg draagt voor lever ing, montage, service en 
onderhoud van diverse producten. Wi j  z i jn act ief 
in zowel de part icul iere als projectmatige sector. 
Momenteel  bestaan wi j  u i t  een vi j f ta l  div is ies.
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BASIC* 
Basic is de instapper onder de terrasschermen met een 
semi-cassette en helemaal van deze t i jd.  Zo is er  een 
sterk product neergezet,  bestaande uit  kwal i tat ief  goede 
mater ia len,  geheel  op maat gemaakt tegen een zeer 
aantrekkel i jke pr i js .

De Basic is leverbaar in antraciet  structuur lak (Ral  7016) 
en crèmewit  (Ral  9001) en wordt standaard geleverd met 
elektr ische bediening door middel  van een draaischakelaar. 
Voor een voordel igere ui tvoer ing kunt u ook kiezen voor een 
handbediening.

• 	 Past	binnen	elk	budget.
• 	 Het	scherm	slui t 	a l t i jd	goed	dankzi j 	het	oploopsysteem
•	 De	elektr ische	bediening	voert 	automatisch		 	
 correct ies ui t  op de ingestelde begin- en eindstanden.
• 	 Eventuele	rek	 in	het	doek	wordt	gecompenseerd.

*  Ook leverbaar  in  krasvaste 
 ant rac iet  s t ructuur lak (Ra l  7016)

Terrasschermen, ook wel knikarm-
schermen genoemd, z i jn speciaal 
ontworpen voor toepassing boven een 
terras.  De speciale armconstruct ie zorgt 
voor een zonwering waarbi j  u vol ledig 
vr i je doorgang op uw terras heeft .  Wie 
een terrasscherm aan wi l  schaffen 
heeft  de keuze ui t  een groot aantal 
u i tvoer ingen. Wi j  hebben daarom voor u 
in onze col lect ie een dr ietal  schermen, 
met de beste pr i js-kwal i te i t-verhouding 
geselecteerd.

ELEKTRISCH BEDIEND,
OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK
Voor opt imaal  bedieningsgemak kan 
gekozen worden voor een elektr ische 
bediening eventueel  met handzender. 
Informeer voor opt ionele accessoires, 
zoals een zon- en windautomaat of 
bediening via een app op uw telefoon. 

EEN SFEERVOL TERRAS
Binnen onze col lect ie heeft  u de keuze 
ui t  maar l iefst  95 zonweringdoeken uit  de 
standaard col lect ie.  Met deze ui tgebreide 
kleurcol lect ie z i t  er  a l t i jd een kleur van uw 
persoonl i jke smaak bi j  en creëert  u elke 
gewenste sfeer.  Dat is pas genieten van 
uw terras!

KWALITEIT
Al le terrasschermen zi jn getest door het 
onafhankel i jke Duitse Keur ingsinst i tuut 
TÜV en voldoen al len aan de hoge 
kwal i te i tscr i ter ia die bi j  deze tests 
gehanteerd worden. De schermen zi jn 
tevens	voorzien	van	CE-marker ing.	Wi j	
garanderen gedurende twee jaren na 
aankoop de goede werking van onze 
producten, mits vakkundig geïnstal leerd 
en met zorg behandeld en gebruikt .

Elekt r isch bediende 
ter rasschermen

Uitval(mm) 2500 3000

Breedte(mm)

3000 x

3500 x

4000 x x

4500 x x

5000 x x

5500 x

1

wind
klasse

3
levens
duur
klasse

2

water
klasse

4



CASSETTE* 
De Cassette is een scherm met een zeer e igent i jdse ui t-
stral ing.  De afgeronde vormen geven het scherm een fraaie 
oml i jn ing die naadloos zal  aanslui ten op iedere gevel .

De Cassette is standaard leverbaar in TNA, crèmewit 
(Ral  9001) en antraciet  structuur lak (Ral  7016).  Opt ioneel 
z i jn a l le over ige kleuren. De Cassette wordt standaard 
bediend	 door	 een	 Somfy	 buismotor. 	 U	 kunt	 tevens	 kiezen	
uit  opt ionele accessoires,  zoals een zon- en windautomaat 
en terrasverwarming. Voor een voordel igere ui tvoer ing is 
eventueel  een handbediening mogel i jk.

• 	 Doek	vol ledig	beschermd	tegen	weersinvloeden	door	 	
 cassette
• 	 Cassette	onttrekt	bevest igingsmater ia len	aan	het	z icht
• 	 Slui t 	a l t i jd	door	uniek	oploopsysteem
•	 Somfy-motor	voert 	automatisch	correct ies	ui t 	op	de	 	
 ingestelde begin- en eindstanden.
• 	 	 Eventuele	rek	 in	het	doek	wordt	gecompenseerd.

LUX* 
De Lux is een scherm met een fraaie ol i j fvormige afwerking. 
Door z i jn unieke stelmogel i jkheden is het terrasscherm in 
bi jna iedere s i tuat ie te plaatsen. De unieke montagesteunen 
zi jn	zowel	voor	muur	als	plafondbevest iging	geschikt . 	Er	z i jn	
standaard maatvoer ingen of een op maat gemaakt product 
mogel i jk.  De Lux is leverbaar in antraciet  structuur lak (Ral 
7016) en crèmewit  (Ral  9001).  Opt ioneel  z i jn over ige Ral 
kleuren.	 De	 Lux	wordt	 standaard	 geleverd	met	 een	 Somfy-
motor	 bedienbaar	 door	 middel 	 van	 een	 schakelaar. 	 U	 kunt	
tevens kiezen ui t  opt ionele accessoires,  zoals een zon- en 
wind- automaat en een terrasverwarming. Voor meer gemak 
is 	er 	een	Somfy-motor	bedienbaar	door	middel 	van	een
handzender leverbaar.

• 	 Doek	vol ledig	beschermd	tegen	weersinvloeden	door	 	
 cassette
• 	 Cassette	onttrekt 	a l le	bevest ig ingsmater ia len	aan	het	 	
 z icht
• 	 Somfy-motor	standaard	met	afstandsbediening, 	voert 	 	
 automatisch correct ies ui t  op de ingestelde begin- en  
 e indstanden. 
• 	 Eventuele	rek	 in	het	doek	wordt	gecompenseerd.

Uitval (mm) 2500 3000

Breedte (mm)
3000 x

3500 x

4000 x x

4500 x x

5000 x x

5500 x

1

wind
klasse

3
levens
duur
klasse

2

water
klasse

Uitval (mm) 2500 3000 3500
Breedte (mm)
3750 x x
4000 x x x
4250 x x x
4500 x x x
4750 x x x
5000 x x x
5250 x x x
5500 x x x
5750 x x x
6000 x x x
6250 x x
6500 x x

2

wind
klasse

3
levens
duur
klasse

2

water
klasse

Tahoma 
huisautomatiser ing

Terrasverwarming Draadloze 
windsensor

Draadloze
zonnecel
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Screens z i jn de ideale vorm van 
zonwering. Door de relat ief  k le ine 
omkast ing die in diverse vormen leverbaar 
is heeft  de screen een strakke en 
compacte	ui tstra l ing. 	Het	glasvezeldoek	
houdt de warmte en het zonl icht 
grotendeels tegen maar zorgt ervoor dat 
het z icht naar buiten behouden bl i j f t . 
Het	doek	 is	 in	vele	k leuren	 leverbaar.	
Naast een handbediening is er  ook een 
elektr ische bediening mogel i jk met een 
vaste schakelaar of  door middel  van 
een handzender.  De z ichtbaar aluminium 
delen worden standaard geleverd in een 
Ral  9001 (crème wit ) ,  9010 (wit )  of  7016 
(antraciet )  en kunnen tegen een meerpr i js 
gecoat worden in elke gewenste Ral  k leur.

Screens z i jn de ideale vorm van 
zonwering:
• 	 Zonwerend,	 tot 	80%	van	warmte	en		 	 	
 zonl icht
• 	 Energiebesparend,	minder	koel ing		 	
 noodzakel i jk (a i rco)
• 	 Verminderd	hinder l i jke	schit ter ing,	 	 	
 ideaal  voor beeldschermwerk /  te levis ie
• 	 Esthet isch	fraai 	door	compacte	 	 	 	
 afmet ingen

Screens

BESCHIKBARE AFMETINGEN*: 
Maximaal 3200 mm breed
Maximaal 3400 mm hoog
Maximaal 7m2

UITVOERING 
Screens z i jn,  afhankel i jk van maatvoer ing 
en	type,	verkr i jgbaar	 in	v ier 	verschi l lende	
kastmodel len.

AFGESCHUIND
75mm / 85mm / 95mm

VIERKANT
85mm / 95mm

HALFROND
85mm

ROND
95mm

Een	Somfy	Tahoma	of	Connexoon	
zorgen ervoor dat u uw zonwering 
ook op afstand kunt bedienen. 

*Afhankel i jk  van type screen
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De	r i tsscreen	 is	een	bi jzonder	type	screen	
waarbi j 	aan	de	z i jkanten	een	geleidingssysteem	
met	r i ts	z i t . 	Door	di t 	speciaal 	geleidingssysteem	
met r i ts:
• 	 Is	het	screen	windvast
• 	 Is	er 	geen	opening	tussen	geleider	en	doek
•	 Wordt	het	doek	strak	gehouden
•	 Is	de	screen	 insectwerend	 in	gesloten	posit ie
De r i tsscreen is ook ui termate geschikt  voor 

Ri tsscreen
bi jvoorbeeld afs lu i t ing van uw terrasoverkapping 
of	uw	veranda.	Het	beschermt	u	tegen	zon	en	
wind,	en	reduceert 	de	windlast	 tot 	85%	(serge-
doek) tot  windkracht 6.

Beschikbare	afmetingen	(afhankel i jk	van	type	
screen) Maximaal 6000mm breed en 6000mm 
hoog.  

De kast is het meest in het oog spr ingende onderdeel .
U	heeft 	een	ruime	keuze	aan	vormen	en	maten.

1

2

3

4

5

6

1

U	heeft 	de	keuze	ui t 	een	aantal 	standaard	kleuren	zoals	
Ral 9001 – 9010 – 7016. Maar ook is het mogel i jk om 
te kiezen voor een nader te bepalen Ral  k leur tegen 
meerpr i js . 

2

Het	 is	mogel i jk	om	de	r i tsscreen	te	bedienen	elektr isch	
via een muur-/of  wandschakelaar,afstandsbediening of 
zel fs v ia een app op uw smartphone of tablet .

3

De r i tsscreen heeft  haar unieke funct ies te danken aan 
de z i jgele ider met r i tstechniek.  Door de verbinding 
tussen geleider,  r i ts en doek slui t  het vol ledig af . 

4

Het	screendoek	 is	bepalend	voor	het	ui ter l i jk 	en	de	sfeer	
die	de	r i tsscreen	ui tstraalt . 	U	heeft 	de	keuze	ui t 	40	Sergé	
en	8	ecole1%	(extra	 l ichtwerend)	doekkleuren.

5

De	onder l i jst 	heeft 	een	belangr i jke	funct ie. 	Het	houdt
het screendoek vlak en zorgt i .c.m. een borstel  of 
rubberen str ip voor een mooie afdicht ing aan de 
onderzi jde. 

6
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• 	 De	Somfy	motor	werkt	op	zonne-energie.
• 	 Zonder	bekabel ing,	makkel i jk	 te	 instal leren.
• 	 Geen	breek	werk	binnen	of	buiten	voor	het	 	
 p laatsen en aanslui ten van de screen.
• 	 De	batteri j 	bevindt	zich	 in	de	geleider	en	bl i j f t 		
 zo eenvoudig bereikbaar.
• 	 Zonnepaneel , 	s lechts	7	mm	dik.
• 	 Werkt	45	dagen	autonoom	zonder	zonl icht	
	 (a	rato	van	één	cyclus	van	ophalen/neer laten		
 per dag),  in a l le weersomstandigheden van  
 -20°C tot +70°C. 
• 	 Het	zonnepaneel 	 levert 	genoeg	energie	 		
 b i j  normale blootstel l ing aan het dagl icht,   
 ongeacht de plaatsing ervan ten opzichte van  
 het inval lende zonl icht.

Ri tsscreen op zonne-energ ie
AFMETINGEN
• 	Maximale	breedte	4000	mm
•	Maximale	hoogte	3500	mm
•	Hoogte	kast	100	mm

Lichtdoor latend, verduisterd,  neutraal , 
gekleurd . . .  k ies de doek volgens de sfeer 
die u wi l t  creëren in uw huis.  Of u nu houdt 
van klassiek en t i jd loos of eerder k iest voor 
modern	en	trendy,	er 	 is 	steeds	een	kleur	die	
perfect past bi j  uw voorkeuren!

De oml i js t ing (kast ,  ge le iders,  onder la t )  is 
verkr i jgbaar  in  a l le  Ra l- t in ten en afwerk ingen.
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Het	Heroal 	 rol lu ik	voldoet	aan	de	hoogste	
kwal i te i tsverwacht ingen	én	biedt	u	de	
garant ie op een lange levensduur.

Het	Heroal 	 rol lu ik	heeft 	een	hoogwaardige	
lakkwal i te i t  waardoor het een hoge krasvast-
heid heeft  en kleurecht is.  Wie kiest voor het 
Heroal 	 rol lu ik	 is	daarnaast	ook	nog	verzekerd	
van	een	scherpe	pr i js . 	Het	Heroal 	 rol lu ik	
wordt zowel geleverd met een afgeschuinde 
kap als een st i j lvol le ronde kap. De sterke 
aluminium lamel len hebben een doeltreffende 
inbraakvertragende werking en zorgen voor 
een perfecte isolat ie op gebied van geluid, 
koude en warmte.

OPTIMALE BEDIENINGSZEKERHEID
• 	Het	Heroal 	 rol lu ik	wordt	standaard	bediend		
	 door	middel	van	een	Somfy	motor	 inclusief		
 vaste draaischakelaar.  Deze rol luikenmotor  
 biedt u de volgende voordelen:
• 	 Intel l igente	krachtverdel ing	op	uw	rol lu ik.
• 	 Automatische	correct iefunct ie	op	de		 	
 afstel l ing zorgt ervoor dat uw rol lu ik a l t i jd  
 perfect zal  s lu i ten.
• 	 Obstakeldetect ie	en	vorstbevei l ig ing;	 	 	
 motor stopt direct bi j  een obstakel ,  ook  
 in opwaartse r icht ing bi j  vastzi t tend rol lu ik  
 (b i jv.  door bevr iezing) .
• 	 Inbraakvertragend;	speciale	ophang-	 	
 construct ie voorkomt opt i l len.

Heroa l  Rol lu ik

Opt ioneel  kunt  u k iezen voor bandbedien ing 
of  draadloze bedien ing door middel  van 
een handzender.  Daarnaast  is  het  mogel i jk 
om geheel  automat isch aan te sturen met 
een t i jdschakelaar  of  v ia  een app op uw 
te le foon of  tab let .

9



Optimale verduister ing voor een goede 
nachtrust. 	Het	rol lu ik	zorgt	voor	een	goede	
nachtrust. 	Het	 is	geoctrooieerd	voor	z i jn	
uitzonder l i jke verduister ing en u geniet  van een 
rust ige en herstel lende slaap, zonder te worden 
gestoord door het l icht.  Door de combinat ie 
van prof ie len en speciale afdicht ingen bent u 
gegarandeerd van een opt imale verduister ing. 

HET MEEST VERDUISTERENDE 
ROLLUIK VAN DE MARKT

AAN DE EERSTE LAMEL: 
Afdicht ing voor een maximale verduister ing
ter hoogte van de rol lu ikkast. 

IN DE GELEIDER:  
• 	Borstelafdicht ing 
• 	Zwart invoegprof ie l
• 	Verduisterende zwarte borstels
• 	Afdicht ing	 in	TPE	geleider	

So-Night 
verdu is terend ro l lu ik 

10



Uitvalschermen	geven	een	sfeervol le	
bescherming tegen fel  zonl icht en hoge 
buitentemperaturen. Ze z i jn geschikt  voor elk 
raam in uw woning waarbi j  een vr i je door loop 
onder het scherm niet  nodig is.

Het	ui tvalscherm	wordt	gekenmerkt	door	z i jn	
brede inzetbaarheid en mogel i jkheden door 
verschi l lende	armtypes,	zo	wordt	a l t i jd	een	
stabiele en betrouwbare zonwering gecreëerd. 
Het	roestvr i je	a luminium	is	naar	keuze	blank	

Uitva lscherm

ZUIVER WIT
Ral 9010

KLEUROPTIES

CRÈME WIT
Ral 9001

ANTRACIETGRIJS STRUCTUUR
Ral 7016

TZ
Technisch z i lver

OVERIGE RAL
Op aanvraag

geadoniseerd of tegen meerpr i js  voorzien van 
een poedercoat ing in de door u gewenste kleur.

Uitvalschermen	kunnen	afhankel i jk	van	de	keuze
voor	het	 type	arm	en	de	maatvoer ing	
worden voorzien van een handbediening met 
monocommando of a ls u van gemak en comfort 
houdt van een elektr ische bediening met vaste 
schakelaar of  afstandbediening.
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EEN NOSTALGISCH 
SIERAAD VOOR ELK PAND

Markiezen zorgen voor opt imale zonwering 
en hebben daarnaast een decorat ieve en 
nostalgische ui tstra l ing.  Markiezen, in ta l 
van var iat ies,  doekkleuren en -dessins, 
s ieren tal  van winkels,  restaurants,  hotels 
en	woningen.	Een	markiesframe	kan	
t radit ioneel  van vorm zi jn,  maar ook rond, 
bol ,  hol ,  recht of  bi jvoorbeeld ovaal . 

De frames, ui tgevoerd in hout of 
a luminium en leverbaar in a l le Ral  k leuren, 
z i jn van hoogstaande kwal i te i t  en ui terst 
funct ioneel .  Bi j  k le inere markiezen 
volstaat doorgaans een handmatige 
bediening. Wenst u vanwege een groter en 
dus zwaarder formaat meer comfort ,  dan 
is een elektr ische bediening een opt ie. 
De meest luxe var iant van markiezen is 
e lektr isch en op afstand bedienbaar.

Mark iezen
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De buitenjaloezie houd op een eff ic iënte 
manier de warmte buiten.  Daarnaast kan, 
door de kantelbare lamel len,  de l icht inval 
naar	behoefte	worden	aangepast. 	Het	
eventuele vr i je z icht naar buiten voorkomt 
een opgesloten gevoel .

De buiten ja loezieën kunnen samengesteld 
worden afhankel i jk van uw wensen en 
si tuat ie.  Mogel i jke lamel len z i jn een 
gekraald lamel -  DBL lamel -  CDL lamel en 
Z- lamel.  De lamel len z i jn in een standaard 
kleur mogel i jk of  tegen meerpr i js  in een 
Ral  k leur nader te bepalen. De geleiders 
kunnen uitgevoerd worden met staaldraad 
of a ls vaste aluminium geleiders.  De 
bediening is e lektr isch met een vaste 
schakelaar of  met een afstandsbediening 
mogel i jk. 

Bui ten ja loez ieën
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Een	aangename	temperatuur	onder	uw	terras-
overkapping of serre behouden? Serrezonwering 
is de oplossing. Zonl icht en warmte worden 
geabsorbeerd en geref lecteerd, terwi j l  een 
plezier ige hoeveelheid l icht wordt doorgelaten 
en er een aangename sfeer wordt gecreëerd.

De serrezonwering is standaard leverbaar in 
crèmewit  (Ral  9001) en wit  (Ral  9010),  opt ioneel 
z i jn andere Ral  k leuren mogel i jk of  een antraciet 
structuur lak (Ral  7016).  De serrezonwering 
wordt	standaard	bediend	door	een	Somfy-motor	
met	vaste	schakelaar	of 	handzender. 	U	kunt	
tevens kiezen ui t  opt ionele accessoires,  zoals 
een zon- en windautomaat en terrasverwarming.

Serrezonwer ing

Ook de serrezonweringen z i jn leverbaar met de 
r i ts-technologie.  De grote voordelen hiervan 
z i jn: 
• 	 Geen	 l icht inval 	 tussen	doek	en	geleider	
• 	 Grotere	afmetingen	mogel i jk	
• 	 Windstabieler	
• 	 Doek	zonder	hangende	zi jkanten
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VASTE WANDEN EN SPIEKOZIJNEN
Met	onze	prof ie lsystemen	voor	
vaste wanden kunt u overkappingen 
probleemloos voorzien van een dichte 
z i jde of  spie (dr iehoek).

STANDAARDKLEUREN
• 	Ral 	7016st	 (antraciet 	structuur)
• 	Ral 	9007st	 (gr i js 	a luminium	structuur)
• 	Ral 	9006st	 (blank	aluminium	structuur)
• 	Ral 	9001	(crèmewit 	glanzend)
• 	Ral 	9016	(verkeerswit 	glanzend)
• 	Ral 	9005	st 	 (zwart 	structuur)

Glaswanden en 
schui fwanden 

SCHUIFWANDEN
Door het gebruik van hor izontale schuifwanden 
kunnen overkappingen of balkons 
getransformeerd worden tot niet-thermisch 
onderbroken tuinkamers.

SCHUIFWAND MET PROFIELEN
De glaspanelen z i jn rondom voorzien van een 
aluminium kaderprof ie l .  De elementen z i jn 
afs lu i tbaar en de schuifr icht ing is naar wens 
te conf igureren.

SCHUIFWAND ZONDER PROFIELEN 
Deze glaswand zonder kaderprof ie l  biedt een 
optimaal 	z icht	naar	buiten. 	Het	betreft 	een	niet-
afslui tbare schuifwand zonder meenemers.  De 
glaspanelen kunnen onafhankel i jk van elkaar 
worden verschoven.

STANDAARDKLEUREN
• 	Ral 	7016st	 (antraciet 	structuur)
• 	Ral 	9007st	 (gr i js 	a luminium	structuur)
• 	Ral 	9006st	 (blank	aluminium	structuur)
• 	Ral 	9001	(crèmewit 	glanzend)
• 	Ral 	9016	(verkeerswit 	glanzend)
• 	Ral 	9005	st 	 (zwart 	structuur)

Met de vaste wanden en het f lexibele 
glaswandsysteem	ver lengt	u	het	buiten-
seizoen en maakt u opt imaal  gebruik van 
uw terras.  Naar behoefte schuif t  u de 
glaspanelen geheel  of  gedeelte l i jk  open. 
Wanneer de panelen z i jn geopend, vormen 
ze een kle in pakket,  zodat u de vol ledige 
ruimte van uw terras kunt benutten.

Vul l ing prof ie len met po lycarbonaat 
of  ge laagd g las. 
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6  |  JAGA collectie

JAGA Roof
Met de JAGA terrasoverkapping kunt u in alle 
comfort genieten van een heerlijke lente-
of nazomeravond. Deze terrasoverkapping 
biedt u de nodige bescherming en verbindt uw 
woning met het buitenleven in de tuin.

De JAGA Roof heeft een fraaie afwerking waarbij 
bevestigingsmaterialen uit het zicht blijven. Ook 
de waterafvoer, via een geïntegreerde goot in de 
staanders, is volledig aan het zicht ontrokken. 
De JAGA Roof wordt uitgevoerd in crèmewit (Ral 
9001) of in antraciet structuurlak (Ral 7016). U 
heeft hierbij de keuze uit bedekking door licht-
doorlatende dubbelzijdig UV-bestendige polycar-
bonaat in helder op opaal (mat), of gelaagd glas.

Terrasoverkapping

Met een terrasoverkapping kunt u in a l le 
comfort  genieten van een heer l i jke lente-of  
nazomeravond. Deze terrasoverkapping biedt u 
de nodige bescherming en verbindt uw woning 
met het buitenleven in de tuin.

Een	terrasoverkapping	heeft 	een	fraaie	
afwerking waarbi j  bevest igingsmater ia len ui t 
het z icht bl i jven. Ook de waterafvoer,  v ia een 
geïntegreerde goot in de staanders,  is  vol ledig 
aan	het	z icht	ontrokken.	U	heeft 	de	keuze	ui t	
bedekking door l icht-door latende dubbelz i jd ig 
UV-bestendige	polycarbonaat	 in	helder	of 	opaal	
(mat) ,  of  gelaagd glas.

Terrasoverkapping
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Led ver l icht ing opt ioneel  mogel i jk  keuze 
u i t  sets van 6-8-10-12 lampjes.

MAATVOERING ALGEMEEN
Niet-thermisch onderbroken veranda-
systemen	voor	polycarbonaat	of	
gelaagd glas.  De staanders worden met 
geïntegreerde waterafvoer onder de goot 
gemonteerd met een maximale onder l inge 
afstand	van	5000mm.	Een	z i jdel ingse	
overstek is mogel i jk tot  750 mm. 
maximale diepte van 5000 mm.

STANDAARD KLEUREN
Onze overkappingen en aanverwante 
producten z i jn leverbaar in 5 standaard-
kleuren:
• 	 Ral 	7016	antraciet 	structuur	
• 	 Ral 	9007	gr i js 	a luminium	structuur	
• 	 Ral 	9006	blank	aluminium	structuur	
• 	 Ral 	9001	cremewit 	glanzend	
• 	 Ral 	9016	verkeerswit 	glanzend
•	Ral 	9005	st 	 (zwart 	structuur)	

VOORLIJST
3 mogel i jke prof ie len:
• 	 Rond
•	 Recht
•	 Klassiek	

BEPLATING
• 	 Polycarbonaat	16mm	helder
• 	 Opaal 	of 	uv-werend
•	 Glas	44.2	gelaagd	glas	helder	
• 	 Glas	44.2	gelaagd	glas	met	matte	 fol ie

17



Vervaardigd ui t  hoogwaardige aluminium 
prof ie len,  incl .  het r i tsgeleide doek, is de 
vr i jstaande zonwering windvast,  u i terst 
duurzaam en sol ide .

Nu ook met 
r i ts technolog ie

Dit is een unieke vr i jstaande zonwering 
met een geweldig design combineert  met 
ongekende toepassingsmogel i jkheden. 
Het	product	 is	breed	 inzetbaar, 	zowel	
vr i jstaand als aan de gevel  komt het 
moderne design vol ledig tot  z i jn recht. 
De zonwering is te gebruiken als vol ledig 
hor izontale zonwering. Dankzi j  een 
speciaal  ontwikkeld en gepatenteerd 
systeem	kunt	u	met	één	druk	op	de	knop	
de hel l ingshoek traploos verstel len. 
Dit  zorgt bi j  een l ichte regenbui voor 
afwater ing van het regenwater.

TECHNIEK
Het	terras	 is	bi jzonder	gebruiksvr iendel i jk	
en	vraagt	weinig	onderhoud.	Met	één	druk	
op de knop verdwi jnt  het zonweringdoek 
in de aluminium behuiz ing en behoeft
geen verdere bescherming tegen 
weersinvloeden of misbruik door derden.

AFWERKING
Het	terras	 is	verkr i jgbaar	 in	 twee	
verschi l lende	 lakkleuren;	wit 	 (Ral 	9010)	
en antraciet  structuur lak (Ral  7016). 
Dankzi j  de structuur lak is het product 
beter krasvast,  water- en vui lafstotend 
en daardoor zeer onderhoudsvr iendel i jk. 
Natuur l i jk  kan de zonwering in elke
gewenste Ral  k leur gecoat worden 
(meerpr i js ) .

Vr i js taande 
ter rasoverkaping

DE MOGELIJKHEDEN Z IJN E INDELOOS:

Gekoppeld
terrasgevel

Gekoppeld
speelplaats

Vr i jstaand 
dakterras

Montage op 
schutt ing
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Verleng uw terras met een elektr isch bedienbare 
pergolazonwering. Doordat de aan de muur 
gemonteerde kast ondersteund wordt door de 
hor izontale l iggers,  die op hun beurt  weer op 
de vert icale staanders rusten, ontstaat een 
zeer stevige construct ie die toch een ger inge 
muurbelast ing en een grote windvastheid geeft .

De pergolazonwering met r i tstechnologie is 
een oplossing waarmee u binnen ver lengt met 
en stukje buiten,  zonder daarvoor een dure 
verbouwing te moeten bekost igen. Vervaardigd 
ui t  hoogwaardige aluminium prof ie len,  incl . 
het r i tsgeleide doek, is de pergola zonwering 
windvast,  u i terst  duurzaam en sol ide

Pergolazonwer ing

Nu ook met 
r i ts technolog ie
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De strak vormgegeven en vr i jstaande 
lamel lenoverkapping van aluminium  
geeft  u de mogel i jkheid zel f  te bepalen 
wanneer u in of  u i t  de zon wi l t  z i t ten. 
De unieke lamel lenconstruct ie opent 
en slui t  u namel i jk eenvoudig met de 
afstandsbediening. In gesloten toestand 
is de overkapping bovendien spat 
waterdicht.

De lamel lenoverkapping is een elegante 
vr i jstaande overkapping met een dak 
van lamel len die geopend en gesloten 
kunnen worden. De overkapping heeft  een 
strak design, brede lamel len en robuuste 
poten. Dit  luxe buitenlevenproduct is tot 
in de detai ls afgewerkt met een goede 
afwater ing en een vakkundig weggewerkte 
motor.  De motor is f lu isterst i l . 

STANDAARD UITVOERING:
• 	 Aluminium	vr i jstaande,	spatwaterdichte	 
 construct ie,  gepoedercoat
• 	 Inclusief 	motor	24V	voorzien	van	
	 RTS	module, 	 inclusief 	Somfy	Tel is	1	 	
 handzender
• 	 Standaard	Ral 	k leur	9016	wit 	structuur	 		
 of  7016 antraciet  structuur

Maximale afmetingen 6180*4500mm 
of 7000*4000mm (bxu)

OPTIONEEL:
• 	 Led	ver l icht ing	 in	 f rame	of	 in	 lamel len.
• 	 Openschuivende	 lamel	construct ie.	
• 	 Ral 	k leur	nader	te	bepalen	 in	glad	of	 	 	
 structuur. 
• 	 Inbouwscreens	weggewerkt	 in	het	 	 	
 f rame.

Vr i js taande
lamel len-
overkapping
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Vr i js taande
lamel len-
overkapping

Met Somfy uw he le 
hu is onder cont ro le, 
waar u ook bent

Waar hu isautomat iser ing vroeger a l leen voor een 
se lecte groep hu izenbez i t ters weggelegd was, is 
een Smar t  Home tegenwoord ig toegankel i jk  voor 
iedereen. Steeds meer mensen k iezen er  dan 
ook voor om hun hu is te voorz ien van een Smar t 
Home systeem. Di t  doen z i j  om de vo lgende 
redenen:

COMFORT
Door je apparatuur  geheel  o f  gedeel te l i j k  te 
automat iseren,  hoef  je  n ie t  meer vooru i t  te 
denken over  de ju is te inste l l ingen voor over 
een uur.  Je hu is denkt  met je  mee en is  a l t i jd 
aangepast  aan jouw wensen, zonder dat  j i j  d ie 
handmat ig steeds weer moet inste l len.  D i t  zorgt 
voor  een u l t iem comfor tabel  hu is.

JIJ BEPAALT DE BEDIENING
Waar je ook bent ,  o f  je  nu thu is bent ,  op je werk 
of  in  de d ierentu in:  je  apparatuur  in  hu is bedien 
je v ia de app op je te le foon. Zo zorg je dat  je 
hu is opt imaal  is  voorbere id op je thu iskomst. 

Je hebt a l  de keuze u i t  vee l  versch i l lende 
bedien ingsvormen b i j  een Smar t  Home, maar 
de bedien ing kan nog eenvoudiger :  bedien je 
apparatuur  met je  s tem v ia Google Ass is tant  (v ia 
de Google Home) of  v ia  Amazon A lexa.

TIJDSBEPARING
Met spraakopdrachten en vooraf  ingeste lde 
scenar io ’s voor versch i l lende s i tuat ies pas je de 
apparatuur  en dus de sfeer  en leefomgev ing in je 
hu is in  een handomdraa i  aan je bez igheden aan.

TaHoma is het  meest  complete systeem 
voor s l im wonen. Het  b iedt  een u i tbre idbare 
totaa lop loss ing:  je  kunt  beginnen met het 
aans lu i ten van één apparaat ,  en dan ge le ide l i jk 
je  ro l lu iken,  raamdecorat ie,  ver l icht ing, 
verwarming,  poor t ,  garagedeur,  camera,  a larm 
en/of  andere producten verb inden. Prof i teer  van 
s l imme hu isautomat iser ing met 200 aans lu i tbare 
producten van Somfy ’s 20 par tnermerken.
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Lamelgordi jnen z i jn ui tstekend geschikt  voor 
elk	type	raam	dat	van	binnenuit 	beschermd	
moet worden tegen zon en warmte. 
Deze binnenzonwering draagt bi j  aan 
energiebespar ing, funct ional i te i t ,  passieve 
zekerheid	en	verduister ing.	Er	 is	een	
keuze mogel i jk ui t  de volgende mater ia len: 
Stof	–	PVC	–	Aluminium	elk	met	een	eigen	
uitstra l ing en ruime col lect ie van kleuren en 
design. De standaard bediening bestaat ui t 
een trekkoord voor het openen /  s lu i ten en 
een bedieningstang voor het tu imelen van 
de lamel len.

Een	 ja loezie	zorgt	ervoor	dat	het	binnen-
komend zonl icht gereduceerd wordt zonder 
de natuur l i jke kwal i te i t  te beïnvloeden. 
De mogel i jk i r r i tante zonnestralen worden 
zo tegengehouden zonder dat kunst l icht 
gebruikt 	hoeft 	 te	worden.	Een	aluminium	
ja loezie is ui termate geschikt  voor keukens 
en badkamers omdat het van een vocht-
bestendig	mater iaal 	 is 	gemaakt. 	Een	andere	
mogel i jkheid z i jn houten lamel len.  Door te 
combineren met bovenprof ie len ladderbanden 
en lamelmater iaal  ontwikkeld u een ja loezie 
met een personal  touch.

Ja loez ieënLamelgord i jnen
JAGA collectie  |   15

JAGA Binnenzonwering

JAGA Lamelgordijnen
Lamelgordijnen zijn uitstekend geschikt voor elk type 
raam dat van binnenuit beschermd moet worden 
tegen zon en warmte. Deze binnenzonwering draagt 
bij aan energiebesparing, functionaliteit, passieve 
zekerheid en verduistering. Er is een keuze mogelijk 
uit de volgende materialen: Stof – PVC – Aluminium 
elk met een eigen uitstraling en ruime collectie van 
kleuren en design. De standaard bediening bestaat uit 
een trekkoord voor het openen / sluiten en een bedie-
ningstang voor het tuimelen van de lamellen.

 

JAGA Jaloezieën 
Een jaloezie zorgt ervoor dat het binnenkomend zon-
licht gereduceerd wordt zonder de natuurlijke kwaliteit 
te beïnvloeden. De mogelijk irritante zonnestralen 
worden zo tegengehouden zonder dat kunstlicht gebruikt  
hoeft te worden. Een aluminium jaloezie is uitermate 
geschikt voor keukens en badkamers omdat het van
een vochtbestendig materiaal is gemaakt. Een andere 
mogelijkheid zijn houten lamellen. Door te combineren 
met  ladderbanden en lamelmateriaal 
ontwikkeld u een jaloezie met een personal touch. Lamelgordijnen

Jaloezieen
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Het	rolgordi jn	 is	een	ui terst 	effect ieve	
en tegel i jk s ier l i jke raambekleding. Deze 
zonwering is daarnaast erg compact 
omdat het nauwel i jks plaats inneemt 
voor het raam.De rolgordi jnen hebben 
een veder l ichte bediening met koord of 
kett ing.  Voor meer bedieningsgemak kan 
ook een elektr ische bediening geleverd 
worden. Rolgordi jnen z i jn toonaangevend 
in	hedendaagse	 inter ieurst i j len. 	Er	z i jn	
speciale ui tvoer ingen voor specif ieke 
toepassingen en ze z i jn van duurzame 
kwal i te i t .

Rolgord i jnen

Duorolgordi jnen geven een nieuwe draai  aan 
de tradit ionele rolgordi jnen. Duorolgordi jnen 
hebben hor izontale strepen welke bestaan ui t 
2 doeken. Door de strepen in de 2 doeken te 
verplaatsen kunt u zel f  bepalen in welke mate 
u naar buiten kunt k i jken of uw l icht inval  wi l 
regelen.	Er	 is	een	ruime	col lect ie	 in	doek-
kleuren zodat er voor iedereen wat wi ls is.

Duoro lgord i jnen

Pl isségordi jnen	zorgen	voor	een	st i j lvol le	en	
sfeervol le inr icht ing doordat het mater iaal  a ls 
een harmonica geopend en gesloten wordt. 
Pl isségordi jnen	z i jn	zeer	geschikt 	om	prakt isch	
en	decorat ief 	de	zon	te	weren.	Er	kunnen	voor	
de	pl isségordi jnen	verschi l lende	stoffen	worden	
gebruikt .  Tevens z i jn er  extra s lu i t ingsmethoden 
zoals	de	top-down/bottom-up	opt ie. 	Een	dag	
en	nacht	pl issé	 is	een	ui tvoer ing	waarbi j 	 twee	
stofdelen afwisselend het gehele raam kunnen 
bedekken.

Pl isségord i jnen
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JAGA collectie  |   17

Paneelgordijnen

Vouwgordijnen

JAGA Vouwgordijn 
Het vouwgordijn biedt elegante uitstraling met een 
nonchalant effect, gecombineerd met functioneel 
comfort. Het is uiterst geschikt om de zon te weren. 
De achterzijde van het textiel kan voorzien worden 
van een dun laagje aluminium. Er is een uitgebreide 
keuze uit de doekcollectie die zich kenmerkt door 
structuur, design en kwaliteit. Door de verschillende 
mogelijkheden in afwerking en extra keuzes in acces-
soires kunt u uw eigen creativiteit kwijt.

JAGA Paneelgordijn 
Het paneelgordijn biedt elegante uitstraling met een 
stijlvol effect, gecombineerd met functioneel comfort. 
Het is uiterst geschikt om de zon op een decoratieve 
manier te weren. Textiel vormt de basis van deze zon-
wering. Er is een ruime keuze in stofmogelijkheden 
en daarnaast kunt u een keuze maken in het aantal 
sporen van de rails en de paneelbreedtes. Voor de 
bediening kunnen extra bedieningstokken bijgevoegd 
worden in een RVS uitvoering of in de kleur wit.

Het	vouwgordi jn	biedt	e legante	ui tstra l ing	
met een nonchalant effect,  gecombineerd met 
funct ioneel 	comfort . 	Het	 is	ui terst 	geschikt	
om de zon te weren. De achterz i jde van het 
text ie l  kan voorzien worden van een dun laagje 
aluminium.	Er	 is	een	ui tgebreide	keuze	ui t 	de	
doekcol lect ie die z ich kenmerkt door structuur, 
design en kwal i te i t .  Door de verschi l lende 
mogel i jkheden in afwerking en extra keuzes in 
accessoires kunt u uw eigen creat iv i te i t  kwi j t .

Vouwgord i jn
Het	paneelgordi jn	biedt	e legante	ui tstra l ing	
met een st i j lvol  effect,  gecombineerd met 
funct ioneel 	comfort . 	Het	 is	ui terst 	geschikt 	om	
de zon op een decorat ieve manier te weren. 
Text ie l 	vormt	de	basis	van	deze	zonwering.	Er	
is  een ruime keuze in stofmogel i jkheden en 
daarnaast kunt u een keuze maken in het aantal 
sporen van de rai ls en de paneelbreedtes.  Voor 
de bediening kunnen extra bedieningstokken 
bi jgevoegd worden in een RVS uitvoer ing of in 
de kleur wit .

Paneelgord i jn
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VOOR ELKE DEUR OF RAAM
EEN PASSENDE HOR

JAGA Inklemhor
Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep 
ramen of naar binnen draaiende ramen. De hor is een-
voudig in de raamopening te klemmen wat schroeven of 
boren overbodig maakt. Het raam kan met de aanwezige 
hor moeiteloos geopend en gesloten worden. Buiten de 
standaard kleuren (wit) kunnen ook speciale RAL kleuren 
worden geleverd tegen een meerprijs.

JAGA Rolhor
De raamrolhor is een bijna onzichtbare maar effectieve 
oplossing om insecten buiten te houden. Rolhorren zijn 
geschikt voor elk raam zowel binnen als buiten en hebben 
een comfortabel bedieningsgemak. Het gaas rolt zich op 
in een fraaie cassette die eventueel naar wens in elke Ral 
kleur gemaakt kan worden.

JAGA Plisséhordeur
De JAGA Plisséhordeur is met zijn decoratieve ge-
plisseerde insectengaas dé oplossing voor keuken-
deuren, tuindeuren en zelfs dubbele tuindeuren of 
een brede schuifpui tot wel 260 cm breed.

• Goed en geruisloos sluiten d.m.v. geïntegreerde borstel
• Blijft staan in elke gewenste stand
• Ondergeleider slechts 3 mm hoog
• Breed toepasbaar door vele maatvoeringen
• Makkelijk te reinigen
• Verkrijgbaar in de standaard kleuren:

• crèmewit (Ral 9001)
• wit (Ral 9010)
• antraciet (Ral 7016) (niet in alle maatvoeringen)

RAL kleuren zijn tegen een meerprijs mogelijk.

Een	raamhor	 is	een	bi jna	onzichtbare	en	
zeer effect ieve oplossing om insecten 
buiten te houden. De raamhorren z i jn 
verkr i jgbaar in a l le soorten en maten 
en z i jn geschikt  voor ieder raam. Voor 
insectenwering voor een dakraam, 
draaik iep-raam, schuifraam of draairaam 
bent u bi j  ons aan het ju iste adres. 

Onze raam- en deurhorren z i jn 
verkr i jgbaar in diverse standaard Ral 
k leuren en zel fs ui t  te voeren in een Ral 
k leur naar keuze. Ook z i jn er  diverse 
gaassoorten en gaaskleuren mogel i jk 
waaronder bi jvoorbeeld speciaal 
pol lengaas.

Raamhor

Wij hebben een groot aanbod in horren 
voor deuren. Kies vanuit  een compleet 
assort iment voor een hordeur voor 
schuifpui ,  horren voor openslaande 
tu indeuren	of	draaideur. 	Elke	type	hor	
voor deuren heeft  unieke eigenschappen. 
Afhankel i jk van uw wensen en 
mogel i jkheden kiest u voor de innovat ieve 
pl isséhordeur, 	de	st i j lvol le	en	voordel ige	
rolhordeur of  de sol ide vaste hordeur. 

Welk	type	hor	voor	uw	deur	u	ook	kiest,	
al le hordeuren worden compleet geleverd 
en z i jn bi j  u i tstek geschikt  voor het weren 
van insecten. 

Hordeuren

25



Gebru ik de QR code om naar  de 
s i te van Novoferm te gaan voor 
meer in format ie.

Garagedeuren garanderen gebru ikersgemak en 
ve i l ighe id.  Bovendien z i jn  de garagedeuren in 
esthet isch opz icht  een ver f raa i ing van woning of 
bedr i j fspand. Er  bestaan d iverse a l ternat ieven, 
zoa ls een sect ionaa ldeur,  een kante ldeur,  een 
openslaande garagedeur of  een easypor t .  Een 
sect ionaa ldeur,  desgewenst  met of  zonder 
ingebouwde loop- of  z i jdeur,  is  gemakkel i jk 
te openen en te s lu i ten zonder dat  er  ext ra 
zwenkru imte nodig is . 

Er  bestaan ta l  van prof ie len en des igns.
De k lass ieke,  enke lwandige,  s ta len kante ldeuren 
z i jn  verkr i jgbaar  in  d iverse deurprof ie len en in 
vr i jwe l  a l le  Ra l  k leuren.  De easypor t  bet re f t  een 
vo l led ig ge ïso leerde kante ldeur.  Een prakt ische 
en comfor tabele oploss ing voor mensen d ie hun 
garage b i jvoorbeeld a ls hobbyru imte gebru iken. 

Een openslaande garagedeur,  de zogeheten 
duopor t ,  is  een ge ïso leerde,  dubbele garagedeur. 
Een duopor t  heef t  het  gemak van een brede door-
gang, zonder dat  u de he le deur hoef t  te openen.

Esthet isch en funct ioneel

GARAGEDEUREN
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GARANTIEPERIODE VERLENGEN 
Ind ien U b i j  aanschaf  en p laats ing van een n ieuwe zonwer ing of  toegangspoor t  een jaar l i j ks 
onderhoudscontract  a fs lu i t  dan wordt  daarmee de standaard garant ieper iode van 2 jaar  voor 
u ver lengt  naar  5 jaar !

Serv ice & onderhoud
SERVICE 
Een stor ing aan uw bui tenzonwer ing en/of  poor t 
komt natuur l i j k  a l t i jd  s lecht  u i t ,  maar in  sommige 
geva l len kan er  een gevaar l i j ke s i tuat ie ontstaan 
ind ien het  probleem n iet  meteen wordt  verho lpen. 

Ve i l ighe id staat  a l t i jd  voorop!  Ook a ls de garant ie 
is  ver lopen en ook ind ien u geen k lant  bent 
b i j  onze f i rma, kunt  u probleemloos voor uw 
reparat ies terecht  b i j  onze serv ice afde l ing.  De 
serv ice afde l ing van Gehlen is  24 uur per dag 
het gehele jaar door bereikbaar. 

ONDERHOUD 
Om opt imaal  gebru ik  te maken van uw zonwer ing 
of  toegangspoor t  is  het  aan te beve len deze 
jaar l i j ks te inspecteren.  Onze monteurs voeren 
een vakkundige onderhoudsbeur t  u i t .  T i jdens de 
onderhoudswerkzaamheden wordt  tevens een 
prevent ieve ve i l ighe idscont ro le u i tgevoerd.  De 
kwal i te i t  en funct iona l i te i t  van de producten wordt 
door deze onderhoudsbeur t  gehandhaafd en de 
levensduur van de producten daarmee ver lengd.
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Onze showroom gelegen aan het 
Fischerpad 101  te Sit tard is geopend van:
Maandag t/m vr i jdag van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Handelscentrum	Bergerweg
Fischerpad 101
6135 KS Sit tard

Sittard
Venlo
Roermond
Heerlen
Maastr icht

T.  046 451 0050
T. 077 351 2121
T. 0475 333 099
T. 045 525 3900
T. 043 344 0100

WWW.GEHLEN.NL		\ 	 	 INFO@GEHLEN.NL		\


