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die zorg draagt voor levering, montage, service en
onderhoud van diverse producten. Wij zijn actief
in zowel de particuliere als projectmatige sector.
Momenteel bestaan wij uit een vijftal divisies.

BUITENZONWERING

Elektrisch
bediende
terrasschermen

BASIC*

CASSETTE*

LUX*

Basic is de instapper onder de terrasschermen met een semi-

De Cassette is een scherm met een zeer eigentijdse uit-straling.

De Lux is een scherm met een fraaie olijfvormige afwerking.

cassette en helemaal van deze tijd. Zo is er een sterk product

De afgeronde vormen geven het scherm een fraaie omlijning

Door zijn unieke stelmogelijkheden is het terrasscherm in

toepassing boven een terras. De speciale

neergezet, bestaande uit kwalitatief goede materialen, geheel

die naadloos zal aansluiten op iedere gevel.

bijna iedere situatie te plaatsen. De unieke montagesteunen

armconstructie zorgt voor een zonwering

op maat gemaakt tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Terrasschermen, ook wel knikarm-schermen
genoemd, zijn speciaal ontworpen voor

zijn zowel voor muur als plafondbevestiging geschikt. Er zijn
De Cassette is standaard leverbaar in TNA, crèmewit (Ral

standaard maatvoeringen of een op maat gemaakt product

terras heeft. Wie een terrasscherm aan wil

De Basic is leverbaar in antraciet structuurlak (Ral 7016)

9001) en antraciet structuurlak (Ral 7016). De Cassette

mogelijk. De aluminium delen van dit knikarmscherm zijn

schaffen heeft de keuze uit een groot aantal

en crèmewit (Ral 9001) en wordt standaard geleverd met

wordt standaard bediend door een Somfy buismotor. U kunt

standaard leverbaar in ral kleur 9010 wit - ral 9001 creme-wit

elektrische bediening door middel van een draaischakelaar.

tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en

- ral 7016 structuur antraciet of technisch zilver. Optioneel zijn

Voor een voordeligere uitvoering kunt u ook kiezen voor een

windautomaat en terrasverwarming. Voor een voordeligere

overige Ral kleuren. De Lux wordt standaard geleverd met een

handbediening.

uitvoering is eventueel een handbediening mogelijk.

Somfy-motor bedienbaar door middel van een schakelaar. U

• Past binnen elk budget.

• Doek volledig beschermd tegen weersinvloeden door

waarbij u volledig vrije doorgang op uw

uitvoeringen. Wij hebben daarom voor u in
onze collectie een drietal schermen, met de
beste prijs-kwaliteit-verhouding geselecteerd.

kunt tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en

ELEKTRISCH BEDIEND,

• Het scherm sluit altijd goed dankzij het oploopsysteem

OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK

• De elektrische bediening voert automatisch correcties uit op

Voor optimaal bedieningsgemak kan gekozen
worden voor een elektrische bediening

de ingestelde begin- en eindstanden.
• Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd.

• Somfy-motor voert automatisch correcties uit op 		
de ingestelde begin- en eindstanden.

windautomaat of bediening via een app op uw

Uitval (mm)

telefoon.

Breedte(mm)

liefst 95 zonweringdoeken uit de standaard
collectie. Met deze uitgebreide kleurcollectie

2500

handzender leverbaar.
• Doek volledig beschermd tegen weersinvloeden door
cassette

• Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd.

optionele accessoires, zoals een zon- en

Binnen onze collectie heeft u de keuze uit maar

er een Somfy-motor bedienbaar door middel van een

• Cassette onttrekt bevestigingsmaterialen aan het zicht
• Sluit altijd door uniek oploopsysteem

eventueel met handzender. Informeer voor

EEN SFEERVOL TERRAS
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wind- automaat en een terrasverwarming. Voor meer gemak is
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markering. Wij garanderen gedurende twee
jaren na aankoop de goede werking van onze
producten, mits vakkundig geïnstalleerd en
met zorg behandeld en gebruikt.
Terrasverwarming

4

Draadloze windsensor

Draadloze zonnecel

Tahoma huisautomatisering

*Ook leverbaar in krasvaste antraciet structuurlak (Ral 7016)
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Ritsscreen
De ritsscreen is een bijzonder type screen waarbij
aan de zijkanten een geleidingssysteem met rits zit.
Door dit speciaal geleidingssysteem met rits:
• Is het screen windvast
• Is er geen opening tussen geleider en doek
• Wordt het doek strak gehouden
• Is de screen insectwerend in gesloten positie
De ritsscreen is ook uitermate geschikt voor
bijvoorbeeld afsluiting 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 (afhankelijk van type
screen) Maximaal 6000mm breed en 6000mm hoog.

Screens

UITVOERING
Screens zijn, afhankelijk van maatvoering en type,

1

verkrijgbaar in vier verschillende kastmodellen.

Screens zijn de ideale vorm van zonwering.
Door de relatief kleine omkasting die in

AFGESCHUIND

diverse vormen leverbaar is heeft de screen

75mm / 85mm / 95mm

1
2

een strakke en compacte uitstraling. Het
glasvezeldoek houdt de warmte en het

VIERKANT

zonlicht grotendeels tegen maar zorgt ervoor

85mm / 95mm
HALFROND

een handbediening is er ook een elektrische

8 5 mm

bediening mogelijk met een vaste schakelaar
of door middel van een handzender. De

ROND

zichtbaar aluminium delen worden standaard

95mm

geleverd in een Ral 9001 (crème wit), 9010
(wit) of 7016 (antraciet) en kunnen tegen een

BESCHIKBARE AFMETINGEN*:

meerprijs gecoat worden in elke gewenste Ral

Maximaal 3200 mm breed

kleur.

Maximaal 3400 mm hoog

SCREENS ZIJN DE IDEALE VORM VAN

2

3

kleur tegen meerprijs.

3

Het is mogelijk om de ritsscreen te
bedienen elektrisch via een muur-/of wan
dschakelaar,afstandsbediening of zelfs via

4

een app op uw smartphone of tablet.

5

4

De ritsscreen heeft haar unieke functies te
danken aan de zijgeleider met ritstechniek.
Door de verbinding tussen geleider, rits en

Maximaal 7m2

doek sluit het volledig af.

5

zonlicht

Het screendoek is bepalend voor het
uiterlijk en de sfeer die de ritsscreen
uitstraalt. U heeft de keuze uit 40 Sergé en

• Energiebesparend, minder koeling 			

6

noodzakelijk (airco)
• Verminderd hinderlijke schittering, 			

8 ecole1% (extra lichtwerend) doekkleuren.

6

ideaal voor beeldschermwerk / televisie

6

kleuren zoals Ral 9001 – 9010 – 7016 of
om te kiezen voor een nader te bepalen Ral

• Zonwerend, tot 80% van warmte en 			

afmetingen

U heeft de keuze uit een aantal standaard
technisch zilver. Maar ook is het mogelijk

ZONWERING:

• Esthetisch fraai door compacte 			

onderdeel. U heeft een ruime keuze aan
vormen en maten.

dat het zicht naar buiten behouden blijft.
Het doek is in vele kleuren leverbaar. Naast

De kast is het meest in het oog springende

Een Somfy Home Motion Systeem zorgt ervoor dat
u uw zonwering ook op afstand kunt bedienen.

*Afha nkeli jk va n t y pe s c reen

De onderlijst heeft een belangrijke functie.
Het houdt het screendoek vlak en zorgt
i.c.m. een borstel of rubberen strip voor een
mooie afdichting aan de onderzijde.
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Ritsscreen op
zonne-energie
• De Somfy motor werkt op zonne-energie.
• Zonder bekabeling, makkelijk te installeren.
• Geen breekwerk binnen of buiten voor het 		
plaatsen en aansluiten van de screen.
• De batterij bevindt zich in de geleider en blijft
zo eenvoudig bereikbaar.

Rolluik
Een aluminium rolluik voldoet aan de hoogste
De omlijsting (kast, geleiders, onderlat)
is verkrijgbaar in alle Ral-tinten en
afwerkingen.

kwaliteitsverwachtingen én biedt u de garantie op
een lange levensduur.
Het aluminium rolluik heeft een hoogwaardige
lakkwaliteit waardoor het een hoge krasvastheid heeft en kleurecht is. Het rolluik wordt zowel
geleverd met een afgeschuinde kap als een

• Zonnepaneel, slechts 7 mm dik.

stijlvolle ronde kap. De sterke aluminium lamellen

• Werkt 45 dagen autonoom zonder zonlicht

hebben een doeltreffende inbraakvertragende

(rato van één cyclus van ophalen/neerlaten 		

werking en zorgen voor een perfecte isolatie op

per dag), in alle weersomstandigheden van 		

gebied van geluid, koude en warmte.

-20°C tot +70°C.
• Het zonnepaneel levert genoeg energie 		

OPTIMALE BEDIENINGSZEKERHEID

bij normale blootstelling aan het daglicht, 		

Het rolluik wordt standaard bediend doormiddel

ongeacht de plaatsing ervan ten opzichte van

van een Somfy motor inclusief vaste draai-

het invallende zonlicht.

schakelaar. Deze rolluikenmotor biedt u de
volgende voordelen:

AFMETINGEN

• Intelligente krachtverdeling op uw rolluik.

• Maximale breedte 4000 mm

• Automatische correctiefunctie op de 		

• Maximale hoogte 3500 mm
• Hoogte kast 100 mm

afstelling zorgt ervoor dat uw rolluik altijd 		
perfect zal sluiten.
• Obstakeldetectie en vorstbeveiliging; 		

Lichtdoorlatend, verduisterd, neutraal,

motor stopt direct bij een obstakel, ook 		

gekleurd. Kies de doek volgens de sfeer

in opwaartse richting bij vastzittend rolluik 		

die u wilt creëren in uw huis. Of u nu houdt

(bijv. door bevriezing).

van klassiek en tijdloos of eerder kiest voor modern
en trendy, er is steeds een kleur die perfect past bij

• Inbraakvertragend; speciale ophang-		
constructie voorkomt optillen.

uw voorkeuren!

Optioneel kunt u kiezen voor
bandbediening of draadloze bediening
door middel van een handzender.
Daarnaast is het mogelijk om geheel
automatisch aan te sturen met een
tijdschakelaar of via een app op uw
telefoon of tablet.
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Solar
rolluiken

Uitvalscherm

Onze vertrouwde producten maar dan uitgerust met

buitentemperaturen. Ze zijn geschikt voor elk

de zon aangedreven techniek, genaamd Solar.

raam in uw woning waarbij een vrije doorloop

Solar rolluiken hebben een op de kast gemonteerd

onder het scherm niet nodig is.

Uitvalschermen geven een sfeervolle
bescherming tegen fel zonlicht en hoge

zonnepaneel dat zonkracht omzet in zonne-energie.
Deze zorgt voor 100% van de energietoevoer naar

Het uitvalscherm wordt gekenmerkt door zijn

de motor. Géén extra stroomkosten, géén extra

brede inzetbaarheid en mogelijkheden door

bedrading en géén doorvoer in de muur.

verschillende armtypes, zo wordt altijd een

Aangezien stroom geen issue meer is én het

stabiele en betrouwbare zonwering gecreëerd.

rolluik isoleert bespaart u zelfs dubbel op energie.

Het roestvrije aluminium is naar keuze blank

Zo profiteert u het hele jaar door van een beter

geadoniseerd of tegen meerprijs voorzien

binnenklimaat. Dit maakt onze Solar rolluiken uiterst

van een poedercoating in de door u gewenste

duurzaam.

kleur.
Uitvalschermen kunnen afhankelijk van de
keuze voor het type arm en de maatvoering
worden voorzien van een handbediening

• Volledig aangedreven door zonne-energie;
• Géén extra bedraging benodigd;
• Géén doorvoer in de muur benodigd;

met monocommando of als u van gemak en
comfort houdt van een elektrische bediening
met vaste schakelaar of afstandbediening.

• Géén stroomkosten én werkt isolerend,
win-win!
KLEUROPTIES
ZUIVER WIT
Ral 9010
CRÈME WIT
Ral 9001
ANTRACIETGRIJS STRUCTUUR
Ral 7016
TZ
Technisch zilver
OVERIGE RAL
Op aanvraag
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Markiezen

Buitenjaloezieën

Markiezen zorgen voor optimale zonwering

De buitenjaloezie houd op een efficiënte manier

en hebben daarnaast een decoratieve en

de warmte buiten. Daarnaast kan, door de

nostalgische uitstraling. Markiezen, in tal van

kantelbare lamellen, de lichtinval naar behoefte

variaties, doekkleuren en -dessins, sieren tal van

worden aangepast. Het eventuele vrije zicht naar

winkels, restaurants, hotels en woningen. Een

buiten voorkomt een opgesloten gevoel.

markiesframe kan traditioneel van vorm zijn,
maar ook rond, bol, hol, recht of bijvoorbeeld

De buiten jaloezieën kunnen samengesteld

ovaal.

worden afhankelijk van uw wensen en situatie.
Mogelijke lamellen zijn een gekraald lamel - DBL

De frames, uitgevoerd in hout of aluminium en

lamel - CDL lamel en Z-lamel. De lamellen zijn in

leverbaar in alle Ral kleuren, zijn van hoogstaande

een standaard kleur mogelijk of tegen meerprijs

kwaliteit en uiterst functioneel. Bij kleinere

in een Ral kleur nader te bepalen. De geleiders

markiezen volstaat doorgaans een handmatige

kunnen uitgevoerd worden met staaldraad of

bediening. Wenst u vanwege een groter en dus

als vaste aluminium geleiders. De bediening is

zwaarder formaat meer comfort, dan is een

elektrisch met een vaste schakelaar of met een

elektrische bediening een optie. De meest luxe

afstandsbediening mogelijk.

variant van markiezen is elektrisch en op afstand
bedienbaar.

Een nostalgisch
sieraad voor
elk pand
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De buiten jaloezieën kunnen
samengesteld worden afhankelijk
van uw wensen en situatie.
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BUITENLEVEN

Terrasoverkapping

STANDAARD KLEUREN

BEPLATING

Onze overkappingen en aanverwante producten

• Polycarbonaat 16mm helder

zijn leverbaar in 5 standaard-kleuren:

• Opaal of uv-werend

• Ral 7016 antraciet structuur

• Glas 44.2 gelaagd glas helder

• Ral 9007 grijs aluminium structuur

• Glas 44.2 gelaagd glas met matte folie

Met een terrasoverkapping kunt u in alle

• Ral 9006 blank aluminium structuur

comfort genieten van een heerlijke lente-of

• Ral 9016 verkeerswit glanzend

nazomeravond. Deze terrasoverkapping biedt u

• Ral 9005 st (zwart structuur)

de nodige bescherming en verbindt uw woning
met het buitenleven in de tuin.

VOORLIJST
3 mogelijke profielen:

Een terrasoverkapping heeft een fraaie afwerking

• Rond

waarbij bevestigingsmaterialen uit het zicht

• Recht

blijven. Ook de waterafvoer, via een geïntegreerde

• Klassiek

goot in de staanders, is volledig aan het zicht
ontrokken. U heeft de keuze uit bedekking door
licht-doorlatende dubbelzijdig UV-bestendige
polycarbonaat in helder of opaal (mat), of
gelaagd glas.
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 onderlinge
afstand van 5000mm. Een zijdelingse overstek is
mogelijk tot 750 mm. maximale diepte van 5000
mm.

Led verlichting optioneel mogelijk
keuze uit sets van 6-8-10-12 lampjes.

14

15

Serrezonwering
overkapping of serre behouden? Serrezonwering is de

Glaswanden en
schuifwanden

oplossing. Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd

VASTE WANDEN EN SPIEKOZIJNEN

en gereflecteerd, terwijl een plezierige hoeveelheid

Met onze profielsystemen voor vaste wanden

licht wordt doorgelaten en er een aangename sfeer

kunt u overkappingen probleemloos voorzien

wordt gecreëerd.

van een dichte zijde of spie (driehoek).

Een aangename temperatuur onder uw terras-

De serrezonwering is standaard leverbaar in

SCHUIFWANDEN

crèmewit (Ral 9001) en wit (Ral 9010), optioneel

Met de flexibele verschuifbare glaswand-

zijn andere Ral kleuren mogelijk of een antraciet

systemen verlengt u het buitenseizoen en

structuurlak (Ral 7016). De serrezonwering wordt

maakt u optimaal gebruik van uw terras. Naar

standaard bediend door een Somfy-motor met

behoefte schuift u de glaspanelen geheel of

vaste schakelaar of handzender. U kunt tevens

gedeeltelijk open. Wanneer de panelen zijn

kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en

geopend, vormen ze een klein pakket, zodat u

windautomaat en terrasverwarming.

de volledige ruimte van uw terras kunt benutten.

Ook de serrezonweringen zijn leverbaar met de rits-

STANDAARDKLEUREN

technologie. De grote voordelen hiervan zijn:

• Ral 7016st (antraciet structuur)

• Geen lichtinval tussen doek en geleider

• Ral 9007st (grijs aluminium structuur)

• Grotere afmetingen mogelijk

• Ral 9006st (blank aluminium structuur)

• Windstabieler

• Ral 9001 (crèmewit glanzend)

• Doek zonder hangende zijkanten

• Ral 9016 (verkeerswit glanzend)
• Ral 9005 st (zwart structuur)

Vulling profielen met
polycarbonaat
of gelaagd glas.
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Cubola
terrasoverkapping

Pergolazonwering

Dit is een unieke vrijstaande zonwering met een

gemonteerde kast ondersteund wordt door de

geweldig design combineert met ongekende

horizontale liggers, die op hun beurt weer op de

toepassingsmogelijkheden. Het product is breed

verticale staanders rusten, ontstaat een zeer stevige

inzetbaar, zowel vrijstaand als aan de gevel komt het

constructie die toch een geringe muurbelasting en

moderne design volledig tot zijn recht. De zonwering

een grote windvastheid geeft.

Verleng uw terras met een elektrisch bedienbare
pergolazonwering. Doordat de aan de muur

is te gebruiken als volledig horizontale zonwering.
Dankzij een speciaal ontwikkeld en gepatenteerd

De pergolazonwering met ritstechnologie is een

systeem kunt u met één druk op de knop de

oplossing waarmee u binnen verlengt met en stukje

hellingshoek traploos verstellen. Dit zorgt bij een

buiten, zonder daarvoor een dure verbouwing te

lichte regenbui voor afwatering van het regenwater.

moeten bekostigen. Vervaardigd uit hoogwaardige
aluminium profielen, incl. het ritsgeleide doek, is de

TECHNIEK

pergola zonwering windvast, uiterst duurzaam en

Het terras is bijzonder gebruiksvriendelijk en vraagt

solide.

weinig onderhoud. Met één druk op de knop verdwijnt
het zonweringdoek in de aluminium behuizing
en behoeft geen verdere bescherming tegen
weersinvloeden of misbruik door derden.
Vervaardigd uit hoogwaardige
aluminium profielen, incl. het ritsgeleide

AFWERKING
Het terras is verkrijgbaar in twee verschillende
lakkleuren; wit (Ral 9010) en antraciet structuurlak

doek, is de vrijstaande zonwering
windvast, uiterst duurzaam en solide.

(Ral 7016). Dankzij de structuurlak is het product
beter krasvast, water- en vuilafstotend en daardoor
zeer onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk kan de
zonwering in elke gewenste Ral kleur gecoat worden
(meerprijs).

Nu ook met
ritstechnologie

Nu ook met
ritstechnologie

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

Gekoppeld terrasgevel

18

Gekoppeld speelplaats

Vrijstaand dakterras

Montage op schutting
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Vrijstaande
lamellenoverkapping
De lamellendaken zijn buitenconstructies

mogelijk waaruit u kan kiezen om uw lamellen dak te

van aluminium, met lamellen die met

personaliseren, met variaties van antracietgrijs tot

afstandsbediening aangestuurd kunnen

melkwit, om nog maar te zwijgen van een aangepast

worden. Aan de hand van de oriëntatie van

kleurenpalet of combinaties van twee kleuren voor

de lamellen kunt u de hoeveelheid licht en

een spectaculair effect.

ventilatie in de ruimte eronder aanpassen.
De lamellendaken hebben een tijdloze stijl

Om de opties compleet te maken is het mogelijk

en combineren design en gebruiksgemak

om het model Imago uit te voeren met een

moeiteloos tot een elegante mix van

onderconstructie waarin verschillende type vloeren

functionaliteit en schoonheid.

gelegd kunnen worden.

Alle lamellendaken zijn ontworpen om

De vele mogelijkheden om de lamellendaken af te

moeiteloos weerstand te bieden aan alle

sluiten benadrukken de flexibiliteit van het product :

weersomstandigheden: de goten in de

• U laat het lamellendak volledig open, zonder

kolommen vangen het water op en voeren

afsluitingen

het af naar de buitenkant van de constructie.

• U integreert glazen schuifdeuren

Volledig gesloten zijn de lamellen waterdicht.

• U integreert houten of aluminium schuifpanelen
• U integreert windvaste verticale screens 		

Na zonsondergang gebruik je de ledverlichting
die in de lamellen of op het gootprofiel
geïntegreerd is waardoor een discreet en
onweerstaanbaar spel van licht en schaduw

(doorzichtig, filtrerend of verduisterend)
• U neemt een combinatie van glazen schuifdeuren
met windvaste verticale screens
• U voorziet vaste panelen (volle of geperforeerde)

ontstaat. Er is een breed scala aan kleuren

De lamellendaken hebben
een tijdloze stijl en combineren
design en gebruiksgemak.
20
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Vouwdaksysteem
De Pergotenda® is een gepatenteerd vouwdaksysteem dat innoverende materialen, geavanceerde
technologieën en een uitgekiend design combineert.
Bij het samenstellen van uw vouwdaksysteem kunt
u kiezen tussen een vrijstaande structuur of een
pergola in aanbouw. Daarnaast zijn er verschillende
mogelijkheden in materialen, kleuren, componenten
en afmetingen. De Pergotenda® is ook geschikt
voor grote oppervlaktes, een doek kan tot 13 m
breed gemaakt worden. Bovendien zijn er talloze
mogelijkheden om het doek aan te passen aan uw
behoeften en wensen: van een strakke configuratie
tot een meer klassieke oplossing.

De Pergotenda® is ook
geschikt voor grote
oppervlakken.
22
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BINNENZONWERING

Plisségordijnen
Plisségordijnen zorgen voor een stijlvolle en sfeervolle

Lamelgordijnen

inrichting doordat het materiaal als een harmonica
geopend en gesloten wordt. Plisségordijnen zijn
zeer geschikt om praktisch en decoratief de

Lamelgordijnen zijn uitstekend geschikt

zon te weren. Er kunnen voor de plisségordijnen

voor elk type raam dat van binnenuit

verschillende stoffen worden gebruikt. Tevens zijn er

beschermd moet worden tegen zon en

extra sluitingsmethoden zoals de top-down/bottom-

warmte. Deze binnenzonwering draagt

up optie. Een dag en nacht plissé is een uitvoering

bij aan energiebesparing, functionaliteit,

waarbij twee stofdelen afwisselend het gehele raam

passieve zekerheid en verduistering. Er is een

kunnen bedekken.

keuze mogelijk uit de volgende materialen:
Stof – PVC – Aluminium elk met een eigen

Jaloezieen

uitstraling en ruime collectie van kleuren en
design. De standaard bediening bestaat uit
een trekkoord voor het openen / sluiten en
een bedieningstang voor het tuimelen van de
lamellen.

Rolgordijnen

JAGA Lamelgordijnen

Het rolgordijn is een uiterst effectieve en tegelijk sierlijke
raambekleding. Deze zonwering is daarnaast erg compact

Lamelgordijnen zijn uitstekend geschikt voor elk type

omdat het nauwelijks plaats inneemt voor het raam.De

raam dat van binnenuit beschermd moet worden

rolgordijnen hebben een vederlichte bediening met koord of
ketting. Voor meer bedieningsgemak kan ook een elektrische

tegen zon en warmte. Deze binnenzonwering draagt

bediening geleverd worden. Rolgordijnen zijn toonaangevend

bij aan energiebesparing, functionaliteit, passieve

in hedendaagse interieurstijlen. Er zijn speciale uitvoeringen

zekerheid en verduistering. Er is een keuze mogelijk
Jaloezieën

voor specifieke toepassingen en ze zijn van duurzame
kwaliteit.

uit de volgende materialen: Stof – PVC – Aluminium

Een jaloezie zorgt ervoor dat het binnen-komend

elk
met een eigen
uitstraling
en ruime
zonlicht
gereduceerd
wordt zonder
de natuurlijke
kwaliteit
te beïnvloeden.
De mogelijk
irritante
kleuren
en design.
De standaard

collectie van

bediening bestaat uit

zonnestralen
worden zovoor
tegengehouden
zonder
dat
een trekkoord
het openen
/ sluiten
kunstlicht gebruikt hoeft te worden. Een aluminium

en een bedie-

ningstang voor het tuimelen van de lamellen.

jaloezie is uitermate geschikt voor keukens en

badkamers omdat het van een vocht-bestendig
materiaal is gemaakt. Een andere mogelijkheid
zijn houten lamellen. Door te combineren met
bovenprofielen ladderbanden en lamelmateriaal

JAGA Jaloezieën

ontwikkeld u een jaloezie met een personal touch.

Duorolgordijnen
Duorolgordijnen geven een nieuwe draai aan de
traditionele rolgordijnen. Duorolgordijnen hebben
horizontale strepen welke bestaan uit 2 doeken. Door
de strepen in de 2 doeken te verplaatsen kunt u zelf
bepalen in welke mate u naar buiten kunt kijken of
uw licht inval wil regelen. Er is een ruime collectie in

Een jaloezie zorgt ervoor dat het binnenkomend zon-doek-kleuren zodat er voor iedereen wat wils is.
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
24

een vochtbestendig materiaal is gemaakt. Een andere
mogelijkheid zijn houten lamellen. Door te combineren
met

ladderbanden en lamelmateriaal
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Paneelgordijn

JAGA Inklemhor

Inklemhorren zijn bij uitstek geschikt voor draaikiep

Raamhor

Het paneelgordijn biedt elegante uitstraling

ramen of naar binnen draaiende ramen. De hor is een-

Een raamhor is een bijna onzichtbare en zeer

met een stijlvol effect, gecombineerd met

voudig in de raamopening te klemmen wat schroeven of

effectieve oplossing om insecten buiten te

functioneel comfort. Het is uiterst geschikt om
de zon op een decoratieve manier te weren.
Textiel vormt de basis van deze zonwering.

soorten en maten en zijn geschikt voor ieder

hor moeiteloos geopend en gesloten worden. Buiten de

Er is een ruime keuze in stofmogelijkheden

standaard kleuren (wit) kunnen ook speciale RAL kleuren

en daarnaast kunt u een keuze maken

worden geleverd tegen een meerprijs.

in het aantal sporen van de rails en de

houden. De raamhorren zijn verkrijgbaar in alle

boren overbodig maakt. Het raam kan met de aanwezige

raam. Voor insectenwering voor een dakraam,
draaikiep-raam, schuifraam of draairaam
bent u bij ons aan het juiste adres.

paneelbreedtes. Voor de bediening kunnen
extra bedieningstokken bijgevoegd worden in
een RVS uitvoering of in de kleur wit.

Onze raam- en deurhorren zijn verkrijgbaar

JAGA Rolhor

in diverse standaard Ral kleuren en zelfs uit te
voeren in een Ral kleur naar keuze. Ook zijn er
diverse gaassoorten en gaaskleuren mogelijk

De raamrolhor is een bijna onzichtbare maar effectieve

waaronder bijvoorbeeld speciaal pollengaas.

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

Voor elke deur
of raam een
passende hor

in een fraaie cassette die eventueel naar wens in elke Ral
kleur gemaakt kan worden.

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

JAGA Plisséhordeur

De JAGA Plisséhordeur is met zijn decoratieve geplisseerde insectengaas dé oplossing voor keukendeuren, tuindeuren en zelfs dubbele tuindeuren of
een brede schuifpui tot wel 260 cm breed.

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
accessoires kunt u uw eigen creativiteit kwijt.

• Goed en geruisloos sluiten d.m.v. geïntegreerde borstel
• Blijft staan in elke gewenste stand
• Ondergeleider slechts 3 mm hoog

Hordeuren
Wij hebben een groot aanbod in horren voor
deuren. Kies vanuit een compleet assortiment
voor een hordeur voor schuifpui, horren
voor openslaande tuindeuren of draaideur.
Elke type hor voor deuren heeft unieke
eigenschappen. Afhankelijk van uw wensen
en mogelijkheden kiest u voor de innovatieve
plisséhordeur, de stijlvolle en voordelige
rolhordeur of de solide vaste hordeur.

• Breed toepasbaar door vele maatvoeringen

Welk type hor voor uw deur u ook kiest, alle

• Makkelijk te reinigen

hordeuren worden compleet geleverd en

• Verkrijgbaar in de standaard kleuren:
• crèmewit (Ral 9001)

zijn bij uitstek geschikt voor het weren van
insecten.

• wit (Ral 9010)
• antraciet (Ral 7016) (niet in alle maatvoeringen)
RAL kleuren zijn tegen een meerprijs mogelijk.
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Garagedeuren

benutten. Handig als u bijvoorbeeld een korte oprit

Garagedeuren garanderen gebruikersgemak

verschillende uitvoeringen, de ISO-20, ISO-45 en

en veiligheid. Bovendien zijn de garagedeuren

ISO-70

heeft of veel (opslag)ruimte nodig heeft.
De sectionaaldeur is verkrijgbaar in drie

Esthetisch en
functioneel

in esthetisch opzicht een verfraaiing van
woning of bedrijfspand. Er bestaan diverse

DUOPOORT / OPENSLAANDE GARAGEDEUR

alternatieven, zoals een sectionaaldeur, een

De Duoport bestaat uit twee openslaande deuren

kanteldeur, een openslaande garagedeur of

die een brede doorgang bieden. De deuren openen

een easyport. Een sectionaaldeur, desgewenst

soepel en gemakkelijk. U kunt dankzij de brede

met of zonder ingebouwde loop- of zijdeur, is

passage eenvoudig de garage in en uit met

gemakkelijk te openen en te sluiten zonder dat

bijvoorbeeld de fiets of scootmobiel.

er extra zwenkruimte nodig is.

De Duopoort is volledig geïsoleerd.

Er bestaan tal van profielen en designs.
De klassieke, enkelwandige, stalen
kanteldeuren zijn verkrijgbaar in diverse
deurprofielen en in vrijwel alle Ral kleuren.
De easyport betreft een volledig geïsoleerde
kanteldeur. Een praktische en comfortabele
oplossing voor mensen die hun garage
bijvoorbeeld als hobbyruimte gebruiken.
Een openslaande garagedeur, de zogeheten
duoport, is een geïsoleerde, dubbele
garagedeur.
Een duoport heeft het gemak van een brede
door-gang, zonder dat u de hele deur hoeft te
openen.

STALEN KANTELDEUREN
Gebruik de QR code om naar de site van

Alle Novoferm enkelwandige stalen kanteldeuren zijn

Novoferm te gaan voor meer informatie.

geproduceerd uit vuurverzinkt staal en afgewerkt
met een grondlaklaag op polyesterbasis.
GEÏSOLEERDE KANTELDEUREN
De Easyport is een geïsoleerde stalen kanteldeur. Dit
product is leverbaar tot 3 meter breed. De Easyport
garandeert een hoogwaardige isolatie omdat het
product is opgebouwd uit sandwichpanelen van 20
mm dik.
Hierdoor is de Easyport een praktische en
comfortabele oplossing voor bijvoorbeeld mensen
die hun garage als hobbyruimte gebruiken.
SECTIONAAL POORT
Een sectionaaldeur draait niet naar buiten zoals een
traditionele kanteldeur. De panelen schuiven naar
boven als u de deur opent, waardoor u de ruimte

28

direct voor en binnen de garage maximaal kunt
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Met Somfy uw
hele huis onder
controle, waar u
ook bent

Service &
onderhoud
SERVICE
Een storing aan uw buitenzonwering en/of
poort komt natuurlijk altijd slecht uit, maar
in sommige gevallen kan er een gevaarlijke
situatie ontstaan indien het probleem niet

Waar huisautomatisering vroeger alleen voor een

meteen wordt verholpen.

selecte groep huizenbezitters weggelegd was, is
een Smart Home tegenwoordig toegankelijk voor

Veiligheid staat altijd voorop! Ook als de

iedereen. Steeds meer mensen kiezen er dan ook

garantie is verlopen en ook indien u geen klant

voor om hun huis te voorzien van een Smart Home

bent bij onze firma, kunt u probleemloos voor

systeem. Dit doen zij om de volgende redenen:

uw reparaties terecht bij onze service afdeling.
De service afdeling van Gehlen is 24 uur per

COMFORT

dag het gehele jaar door bereikbaar.

Door je apparatuur geheel of gedeeltelijk te
automatiseren, hoef je niet meer vooruit te denken

ONDERHOUD

over de juiste instellingen voor over een uur. Je

Om optimaal gebruik te maken van uw

huis denkt met je mee en is altijd aangepast aan

zonwering of toegangspoort is het aan

jouw wensen, zonder dat jij die handmatig steeds

te bevelen deze jaarlijks te inspecteren.

weer moet instellen. Dit zorgt voor een ultiem

Onze monteurs voeren een vakkundige

comfortabel huis.

onderhoudsbeurt uit. Tijdens de
onderhoudswerkzaamheden wordt tevens een

JIJ BEPAALT DE BEDIENING

preventieve veiligheidscontrole uitgevoerd.

Waar je ook bent, of je nu thuis bent, op je werk

De kwaliteit en functionaliteit van de

of in de dierentuin: je apparatuur in huis bedien

producten wordt door deze onderhoudsbeurt

je via de app op je telefoon. Zo zorg je dat je huis

gehandhaafd en de levensduur van de

optimaal is voorbereid op je thuiskomst. Je hebt al

producten daarmee verlengd.

de keuze uit veel verschillende bedieningsvormen
bij een Smart Home, maar de bediening kan nog
eenvoudiger: bedien je apparatuur met je stem

De Somfy Switch is het meest complete systeem

via Google Assistant (via de Google Home) of via

voor slim wonen. Het biedt een uitbreidbare

Amazon Alexa.

totaaloplossing: je kunt beginnen met het
aansluiten van één apparaat, en dan geleidelijk je

GARANTIEPERIODE VERLENGEN

TIJDSBEPARING

rolluiken, raamdecoratie, verlichting, verwarming,

Indien U bij aanschaf en plaatsing van

Met spraakopdrachten en vooraf ingestelde

poort, garagedeur, camera, alarm en/of andere

een nieuwe zonwering of toegangspoort

scenario’s voor verschillende situaties pas je de

producten verbinden. Profiteer van slimme

een jaarlijks onderhoudscontract afsluit

apparatuur en dus de sfeer en leefomgeving in je

huisautomatisering met 200 aansluitbare

dan wordt daarmee de standaard

huis in een handomdraai aan je bezigheden aan.

producten van Somfy’s 20 partnermerken.

garantieperiode van 2 jaar voor
u verlengt naar 5 jaar!
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Onze showroom gelegen aan het Fischerpad 101
te Sittard is geopend van:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag

van 10.00 tot 14.00 uur

Handelscentrum Bergerweg
Fischerpad 101
6135 KS Sittard
Sittard

T. 046 451 0050

Venlo

T. 077 351 2121

Roermond

T. 0475 333 099

Heerlen

T. 045 525 3900

Maastricht

T. 043 344 0100

INFO@GEHLEN.NL
WWW.GEHLEN.NL

