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Rolgordijnen van Rolxx vormen dé aanwinst voor elke 
woning: stijl- en bijzonder kwaliteitsvolle raamdecoratie  
die optimaal beschut tegen overvloedige zoninval, warmte 
en inkijk. Esthetisch én functioneel.  

Personaliseren kan haast ongelimiteerd: van klein 
formaat tot XXL, de stof, kleuren, transparantiegraad en 
warmtewering. Onderlat en inbouw- of designsteunen 
zijn leverbaar in inox, aluminium of een RAL-kleur naar 
wens. Een Rolxx kan bediend worden met ketting, via een 
afstandsbediening of aangesloten worden op domotica. 
Kortom: het rolgordijn voor elk raam. 

HET ROLGORDIJN VOOR ELK RAAM
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ULTIEME GEZELLIGHEIDSFACTOR 
Slim gekozen rolgordijnen die 
naadloos aansluiten op het interieur 
zijn een absolute meerwaarde voor de 
gezelligheidsfactor in de kamer. Zo voelt 
het pas echt als thuiskomen. De juiste 
details in de keuze en de personalisatie 
van de rolgordijnen zetten de punten op 
de i van het interieur.  

CREËER INTIEME RUIMTES 
Gefilterd licht met een mooi uitzicht of privacy 
met voldoende lichtinval? De verhouding tussen 
openheid, afscherming en licht kan perfect 
worden aangepast door bewust te kiezen voor 
een doeksoort die meer of minder privacy 
garandeert. Overdag en ’s avonds wordt het 
puur genieten in een cocon van rust, zonder 
nieuwsgierige blikken. 

PURE ESTHETIEK, 
SUPREME FUNCTIONALITEIT

VERDUISTEREND
Graag volledige verduistering?  
In onze collectie hebben we een doek  
dat voldoet aan deze vereiste. Dit type  
is ideaal voor slaapkamers en is daardoor 
een uitstekend alternatief voor rolluiken. 
Ook voor projectieruimtes is dit rolgordijn 
de perfecte oplossing.
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BRENG GELUID IN BALANS
Minimalistische kamers met veel glas en beton dreigen 
soms klankkasten te worden. Bepaalde doeken beschikken 
over verbeterde akoestische waarden, waardoor ze een 
geluiddempend effect hebben. 
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RAL kleur warmte transmissie
(%)

warmte reflectie
(%)

warmte-absorptie
(%)

screen transparant XXL 124 lichtgrijs RAL 7035 10 45 45

screen transparant XXL 125 wit/120 uw RAL 9010 16 67 17

screen transparant XXL 126 lichtbeige RAL 1013 14 58 28

screen afsluitend 244 lichtgrijs RAL 7035 7 51 42

screen afsluitend 245 wit/240 uw RAL 9010 15 67 18

screen afsluitend 246 lichtbeige RAL 1013 13 62 25

screen afsluitend 247 beige RAL 1013 14 52 34

aluscreen 481 zwart RAL 9005 4 72 24

aluscreen 482 grijszwart RAL 9005 3 72 25

aluscreen 483 antraciet RAL 7011 3 72 25

aluscreen 484 donkergrijs RAL 7042 4 70 26

aluscreen 485 middengrijs RAL 7004 4 70 26

aluscreen 486 lichtgrijs RAL 7047 3 72 25

aluscreen 487 wit RAL 9016 4 72 24

aluscreen 488 lichtbeige RAL 9002 4 71 25

WARMTEWERING

PURE ESTHETIEK, 
SUPREME FUNCTIONALITEIT
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ARCHITECTONISCHE VRIJHEID 
BLIJFT BEHOUDEN  
Rolgordijnen hebben de bijzondere eigenschap 
om zichtbaar of (nagenoeg) onzichtbaar te zijn, 
wanneer dat gewenst is. Een Rolxx rolgordijn 
wordt strak op de buis opgerold en neemt 
zo minimale ruimte in. Dankzij interessante 
steunen en inbouwmogelijkheden kan een 
Rolxx volledig in de nis ingebouwd worden, 
waardoor de architectuur van een gebouw of 
kamer niet in het minst gehinderd wordt. 

7

ZONNEWERING
Warmtewering  
Rolxx biedt hét alternatief voor zonwering. Het warmteverschil tussen de 
binnen- en buitentemperatuur kan tot vijf graden oplopen dankzij goed 
gekozen raamdecoratie. Transparant, translucent of verduisterend. U kiest, 
want de warmtebesparende regel geldt ook bij transparant. Perfect voor 
moderne bouwstijlen en passiefwoningen waarin vaak grote raampartijen 
verwerkt zitten.

Lichtregularisatie  
Een rolgordijn houdt bovendien de reflectie in computer- en tv-schermen 
tegen. Vergeet visueel discomfort door de lage winterzon. 

UV-wering
Verkleuring van meubels en parket wordt tegengehouden. 
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EEN KWALITATIEVE INSTALLATIE 
BEGINT TIJDENS DE RUWBOUW

Raamdecoratie is één van de laatste stappen in de 
afwerking van een interieur. Maar: de voorbereiding van 
een op alle vlak geslaagde installatie begint veel eerder 
in het bouwproces. Tijdens de ruwbouw al is het van 
bijzonder belang om goed na te denken over de latere 
raamdecoratie. Hou absoluut rekening met de nodige 
minimale inbouwruimte om in een latere fase Rolxx 
kwalitatief en comfortabel te kunnen laten installeren.
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alle afmetingen in cm

MINIMALE INBOUWRUIMTE

INBOUWMATEN
Onderstaande tabel geeft de minimaal vereiste inbouwruimte van de nis weer, mits gebruik van de ‘Inbox Round Verhoogd’-steun.  
 
Om uitermate comfortabel te werken wordt aangeraden om 2 cm extra te voorzien bovenop de aangegeven maten.



www.rolxx.be

10

AUTOMATISCH OP EN NEER
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Voor de elektronische bediening van rolgordijnen werkt Rolxx samen met Somfy®, dé partner voor  
motoren. Rolgordijnen kunnen worden aangesloten op een domoticasysteem, of worden bediend met  
een afstandsbediening (RTS en io) of een (draadloze) schakelaar. Rolxx rolgordijnen kunnen ook worden  
bestuurd via smartphone of tablet met behulp van een TaHoma-systeem.  

VERGEET DE ELEKTRISCHE AANSLUITING NIET TIJDENS DE RUWBOUWFASE 
Wanneer de architect elektrische bediening aanbeveelt, of de bouwheer er 
zelf voor kiest, worden de nodige leidingen best op voorhand ingetekend en 
voorzien. Vanaf 420 cm breed of hoog is een elektrische bediening noodzakelijk.

Somfy Smoove Moderne draadloze wandschakelaar met tiptoets bediening.   
Kan op elke plaats worden gemonteerd en is leverbaar in diverse typen en kleurafwerkingen. 

Een bijkomende optie is de timer, warmte- of lichtsensor, of een combinatie van deze drie, die detecteert 
wanneer het rolgordijn op of neer moet en de motor automatisch aanstuurt. 
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VERMIJD SCHEERLICHT
Hierdoor worden de natuurlijke oneffenheden die deel uitmaken van de eigenschappen van het product 
onevenredig uitvergroot. Ledverlichting in de nis wordt daarom absoluut afgeraden. 

STEVIGE ONDERGROND
Zorg voor een stevige ondergrond aan de buitenkanten van de nis voor de bevestiging van de steunen. 

CORRECT GEPLAATSTE ELEKTRISCHE VOEDING
De positie van de elektrische kabel is belangrijk om na de installatie zo weinig mogelijk van de kabel te zien. 
De meest aangewezen plaats voor de aansluiting is vaak afhankelijk van de exacte situatie ter plaatse. Vraag 
tijdig advies aan een erkend Rolxx installateur voor een correcte positionering van de kabel.  

Hou alvast rekening met de volgende aandachtspunten voor de meest vlotte installatie en het mooiste resultaat:
   Een 3-draadsaansluiting voor RTS-bediening; en een 4-draadsaansluiting in het geval van aansluiting op een 

domoticasysteem. 
 Voorzie een spanning van 220 à 240 Volt.

PRAKTISCHE TIPS
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ÉÉN MERK
ZES PRODUCTEN

ROL I Het kwaliteitsvol rolgordijn-referentieproduct.

XXL I Opmerkelijk brede en hoge toepassingen.

LXX I DupLXX: Twee gordijnen in één steun.

XXS I XXSecret: Privacy overdag én ‘s avonds.

SKY I Transparant en afsluitend aan elkaar gezet, in één rolgordijn.

PNL I Schuifpanelen.
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OPMERKELIJK BREDE EN HOGE TOEPASSINGEN 
In moderne architectuur vinden we vaak grote raampartijen terug, die 
optimaal licht en zicht voorzien. Architect en bouwheer eisen dan ook 
een product dat geen afbreuk doet aan de bouwkunst. De keuze gaat 
resoluut naar Rolxx, want er is niets strakker dan een Rolxx rolgordijn! 
Deze raamdecoratie vult het clean ontwerp van de architect perfect aan. 
Onze XXL rolgordijnen kunnen een groot formaat aan met behoud van de 
kwaliteit van een rolgordijn op klein formaat.

Tot zes meter breed en drie meter hoog, of omgekeerd. En dat zonder 
lasnaad. De XXL rolgordijnen geven het interieur een strakke designlook. 
Een aanrader van formaat.

XXL IN DETAIL

SKY IN DETAIL

TRANSPARANT EN AFSLUITEND IN ÉÉN 
Het SKY-rolgordijn is een combinatie van een transparant en een 
afsluitend doek op één en hetzelfde systeem. De hoogte van de 
overgang kan zelf gekozen worden. Op die manier kan de verhouding 
van openheid, afscherming en licht geoptimaliseerd worden.
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XXSECRET: PRIVACY OVERDAG ÉN ’S AVONDS 
XXSecret is een rolgordijn waarbij ledverlichting ingebouwd is. Die 
ledmodule zorgt ervoor dat er ’s avonds geen inkijk is van buiten naar 
binnen, ook al staat het licht binnen aan. Bovendien houdt het doek 
overdag warmte tegen en behoudt het zicht naar buiten. 

   Rolgordijn en verlichting kunnen aangesloten worden op een 
domoticasysteem (5 draden te voorzien) of bediend worden met 
afstandsbediening of schakelaars (1 voor het rolgordijn en 1 voor de 
verlichting)

   Materiaal: geanodiseerd aluminium

XXS IN DETAIL

LXX IN DETAIL

TWEE GORDIJNEN IN ÉÉN STEUN 
Twee rolgordijnen in één steun bieden tal van mogelijkheden. Door 
verschillende soorten doek samen te gebruiken, kunnen de positieve 
kanten van beide doeken benut worden. De dupLXX is geschikt voor alle 
ruimtes waar een transparant doek voor overdag en een afsluitend doek 
voor ‘s avonds nodig is.
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BRON- EN DOEKCONTROLE  
Een supreem eindresultaat komt er niet zomaar. Geen enkel 
gordijn gaat namelijk de deur uit vooraleer een grondige bron- en 
doekcontrole uitgevoerd werd. Als de ophangbuizen zelfs maar 
de kleinste millimeter afwijken van onze toleranties, worden ze 
als scheef beschouwd en dus niet gebruikt in het rolgordijn. Elk 
doek wordt afzonderlijk op tafel geplaatst om na te gaan of het 
voldoet aan onze vlaktestandaard. 

Kleine naden, vlekken, kleurverschillen worden onmiddellijk door 
een deskundig oog gespot. Pas als aan beide voorwaarden wordt 
voldaan – vlak, zonder productiefouten – zullen we het doek 
verwerken.

DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
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AFWASBAAR  
Rolxx biedt een ruime keuze afwasbare 
stoffen aan, waardoor nog langer van 
de gordijnen genoten kan worden. Een 
onderhoudskit en -instructies worden 
meegeleverd. Deze grote systemen 
schoonhouden, vormt dus geen enkel 
probleem. 

WISSELSTUKKENBIBLIOTHEEK  
In onze wisselstukkenbibliotheek 
houden we van elk gordijn dat we 
opleveren elk afzonderlijk stuk bij, 
en dat al sinds de start van onze 
productie. Zo hoeft niet het hele 
gordijn vervangen te worden, maar 
is het perfect mogelijk om één stuk 
te bestellen. 

FINESSE TROEF   
Onmisbaar deel van Rolxx is de harmonie 
tussen alle gebruikte materialen en 
kleuren. De steunen en de onderlat zijn 
leverbaar in inox, mat aluminium of een 
RAL-kleur naar keuze. In functie van het 
interieur, de combinatie met de gekozen 
stof en andere interieuraccenten kiest u  
 de meest aangewezen optie. 

MANUEEL-TECHNISCHE EINDCONTROLE   
Alle rolgordijnen worden ter controle in 
het atelier opgehangen voor verpakking 
en verzending.

SOS SERVICE
Dringende bestellingen, reparaties en 
rechtzettingen zijn geen probleem voor 
ons, aangezien wij produceren in België.

BUITENGEWONE OPHANGSYSTEMEN  
Een Rolxx rolgordijn is op maat, en 
dus absoluut niet standaard. Waarom 
zouden onze ophangsystemen dat dan 
zijn? We tekenden en ontwikkelden zelf 
gietvormen voor onze steunen, die in 
verschillende afmetingen altijd garant 
staan voor een esthetische afwerking. 

Afhankelijk van de situatie thuis worden 
de geschikte steunen gekozen:

  Aluround: zichtbare design steun
  Inboxround: inbouwsteun in een nis
  TriPly: zichtbare steun afgewerkt 

met afdekplaatje
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ROLXX, THE COMPANY
In Belgisch atelier vervaardigt Rolxx rolgordijnen op maat van uw 
interieur en smaak. Al meer dan 10 jaar staan de Rolxx rolgordijnen 
synoniem voor een strakke vormgeving, een detaillistische afwerking 
en een hoge graad van personalisatie, ook op XXL-formaat.

Rolxx kiest zorgvuldig zijn partners uit.  
Zij worden opgeleid in product, plaatsing en dienst na verkoop.

T. +32 (0)9 344 65 80
info@rolxx.be 

www.rolxx.be


