
ROLGORDIJNEN



ÉÉN MERK, ZES PRODUCTENHET ROLGORDIJN VOOR ELK RAAM
Geen voorstander van standaard gordijnen of zonwering? 
Overweeg dan eens Rolxx! Deze rolgordijnen vormen dé aanwinst 
voor elke woning: binnenraamdecoratie die u optimaal beschut 
tegen overvloedige zoninval. Esthetisch én functioneel. 

Alles past u aan naar keuze: de transparantiegraad, het formaat, 
de kleuren en de stof. Warmtewerend en brandvertragend; 
bediening met ketting, afstandsbediening of domotica.  
Eenvoudig in te bouwen of afgewerkt met designsteunen. 
Kortom: een stijlvol strak rolgordijn dat op kwaliteitsniveau  
de uitgelezen oplossing is voor elk raam.

ROL Het kwaliteitsvol rolgordijn-referentieproduct.
LXX  DupLXX: Twee gordijnen in één steun.
XXS XXSecret: Privacy overdag én ’s avonds.
SKY Transparant en afsluitend doek in één rolgordijn.
PNL PaNeL: Schuifpanelen.
XXL Opmerkelijk brede en hoge toepassingen.

Tot zes meter breed en drie meter hoog, of 
omgekeerd. En dat zonder lasnaad. Kwaliteit en 
klasse ineen; functie en esthetiek gecombineerd!
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DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
DOEKCONTROLE
Omdat enkel het beste goed genoeg is, worden alle onvolkomenheden 
of productiefouten uit het doek gehaald. Kleine naden, vlekken, 
kleurverschillen worden onmiddellijk door een deskundig oog gespot.  
Elk doek wordt afzonderlijk op tafel geplaatst om na te gaan of het voldoet 
aan onze vlaktestandaard. Pas als aan beide voorwaarden wordt voldaan  
– vlak, zonder productiefouten – zullen we het doek verwerken.

BRONCONTROLE
Een supreem eindresultaat komt er niet zomaar. Geen enkel 
gordijn gaat namelijk de deur uit vooraleer een grondige 
broncontrole uitgevoerd werd. Als de ophangbuizen zelfs maar 
de kleinste millimeter afwijken van onze toleranties, worden ze 
als scheef beschouwd en dus niet gebruikt in uw rolgordijn.

WISSELSTUKKENBIBLIOTHEEK
Klein probleem of hapering? Geen zorgen, in onze wisselstukken-
bibliotheek houden we van elk gordijn dat we opleveren elk afzonderlijk 
stuk bij, en dat al sinds de start van onze productie. Zo hoeft u niet  
uw hele gordijn te vervangen, maar is het perfect mogelijk om één stuk  
te bestellen. Uw installateur komt langs en voorziet u binnen de kortste 
keren terug van een sublieme lichtinval.Belgische topkwaliteit Garantie Strak design

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 bij u thuis worden de geschikte steunen gekozen:

AluRound  zichtbare design steun
InboxRound  inbouwsteun in een nis
ThreePly  zichtbare steun afgewerkt met afdekplaatje

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 uw interieur,  
de combinatie met de gekozen stof en andere interieuraccenten kiest u  
de meest aangewezen optie. 



TRANSPARANT, TRANSLUCENT OF VERDUISTEREND
Afhankelijk van de gewenste privacy en lichtinval, kiest u de gepaste stof: transparant, 
translucent of verduisterend. In functie van uw interieur en omgeving, bezorgen wij u  
een Rolxx naar smaak én wens. Een creatieve oplossing om de gewenste sfeer te creëren  
en inkijk te voorkomen. 
Dankzij een vakkundig geplaatst rolgordijn met een goed gekozen stof, ervaart u een merkelijk 
temperatuurverschil. Het contrast tussen binnen en buiten kan tot wel 5° C oplopen.

Afwasbaar

Bovendien biedt Rolxx een ruime keuze afwasbare 
stoffen aan, waardoor u nog langer van uw 
gordijnen kunt genieten. Een onderhoudskit  
en -instructies worden u meegeleverd.

AUTOMATISCH OP EN NEER
Zowel manuele als automatische bediening is mogelijk. Manueel bedient u uw gordijn met een elegante inox ketting. Voor automatische systemen werkt Rolxx 
samen met Somfy®, onze partner voor motoren. Rolgordijnen kunnen worden aangesloten op een domoticasysteem, of u bedient ze met een afstandsbediening 
of een schakelaar. Rolxx rolgordijnen kunnen ook worden gestuurd via smartphone of tablet met behulp van het Somfy TaHoma-systeem. Een bijkomende 
optie is de temperatuur- of lichtsensor, die detecteert wanneer uw rolgordijn op of neer moet en de motor automatisch aanstuurt.



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.

www.rolxx.be 
info@rolxx.be


