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Stoffen mini rolgordijnen
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Roller blinds MINI type
Stoffen standaard rolgordijnen
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Roller blinds STANDARD type
Stoffen dakramen rolgordijnen
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Skylight roller blinds
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Stoffen mini rolgordijnen

1.
2.
3.
4.

Niet-invasieve montage / non-invasive mounting system
Bediening – ketting / control – chain
Geleiding met strengen / side guide
alk ̀ onderaan / bottomrail

Bijkomende opties / additional options:
Verkrijgbare kleuren van het mechanisme: wit, bruin
Available colours of mechanism: white, brown

1.

2.

3.

4.

Systeem

min. breedte
min. width [cm]

max. breedte
max. width [cm]

max. hoogte
max. height [cm]

max. oppervlakte
max. surface [m2]

Stoffen mini rolgordijnen
Roller blinds MINI type

30

130

220

2,8

Soort montage: venstervleugel (met boren, zonder boren)
Kind of assembly: window frame (invasive, non-invasive)
Op maat gemaakt product / Made to measure product
Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +/-1 cm
Made with accuracy up to +2mm width and +/- 1 cm drop
Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder uw rolgordijnen te moeten optrekken
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds
Uitgebreide collectie modellen en materiaalkleuren
Great range of patterns and colours of fabrics
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Stoffen standaard rolgordijnen

1. Mechanisme bovenaan / upper mechanizm
2. Balk onderaan / bottomrail
3. Bedieningsketting / control chain
Bijkomende opties / additional options:
Verkrijgbare cassettekleuren: wit, crème, grijs, zwart
Available colours of mechanism: white, cream, grey, black

1.

2.

3.

Systeem

4.

min. breedte

max. breedte

max. hoogte

min. width [cm]

max. width [cm]

max. height [cm]

max. surface [m2]

40

240*

280*
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Stoffen standaard rolgordijnen
Roller blind Standard type

max. oppervlakte

Soort montage: venstervleugel plafond, muur
Kind of assembly: ceiling, wall
Op maat gemaakt product / Made to measure product
Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder uw rolgordijnen te moeten optrekken
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds
Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +/-1 cm
Made with accuracy up to +2 mm width and +/- 1 cm drop
Uitgebreide collectie modellen en materiaalkleuren
Great range of patterns and colours of fabrics
*Naargelang het stoftype
Depending on type of fabric
* Het verschil tussen de breedte van de mechanismen en de breedte van het materiaal bedraagt ongeveer 3,5 cm
Difference between wide of cassette and fabric is about 3,5cm
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Stoffen dakramen rolgordijnen

1. bedieningshandvat / operation handle
2. aluminium geleiders / aluminium side channels
3. rolgordijncassette / roller blind cassette

1.

2.

Systeem

3.

min. breedte

max. breedte

max. hoogte

min. width [cm]

max. width [cm]

max. height [cm]

max. surface [m2]

35

110

150

1,65

Stoffen dakramen rolgordijnen
Skylight rollerblinds
Montagetype: tegen de ruit aan
Kind of assembly: skylights

Op maat gemaakt product / Made to measure product
Voor een doeltreffende verduistering van het venster; bediening met geul onderaan
Ensures efficient screening of a window thanks to operating of bottom rail
Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm
Made with accuracy up to +2 mm width
Ideale oplossing voor ieder type dakvensters, houten vensters en vensters van PVC
Perfect solution for any type of skylight windows made of wood or PVC
Uitgebreide collectie modellen en materiaalkleuren
Great range of patterns and colours of fabrics
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max. oppervlakte

De koper dient zelf na te gaan of het product geschikt is voor zijn specifieke omstandigheden.
The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions.
Opgelet! In bepaalde omstandigheden kunnen kinderen verstrengeld raken in een touwlus of de ketting van de vensterschermen. Er bestaat dan ook een
groot risico dat deze elementen zich om hun nek winden en zij verstikken of permanent gehandicapt raken. Om te vermijden dat kinderen verstrengeld raken
kettingen of touwen moeten deze worden aangebracht op een voor hen ontoegankelijke plaats. Bind touwen niet vast. Ga na of de touwen niet kruisen of
een lus vormen.
Caution! Under certain circumstances, small children and toddlers can get caught in the loops of control lines and chains used to operate window blinds. There is a
danger that the lines could wind around their necks. To prevent that, keep children away from the lines and chains.
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