rolgordijnen

rolgordijnen by
creating a better

environment

Daglicht is essentieel om je
prettig te voelen in je eigen
woon- en werkomgeving. Vooral
het contact met de buitenwereld
is een belangrijke factor. Echter,
zeer regelmatig merk je dat het
daglicht dat je woning of kantoor
binnenkomt, hinderlijk en te fel
is. Je hebt last van de warmte, of
van hinderlijke schitteringen op
je televisie en het beeldscherm

de voordelen
•

Optimale warmte- en lichtwering

•

Zichtcontact met de buitenwereld

•

Isolerende eigenschappen (houdt in de winter de kou en in de
zomer de warmte buiten)

•

Energiebesparing

•

UV-filter waardoor meubels minder snel verkleuren door het zonlicht

•

Mooi, elegant en sfeervol

van je computer.
Je kunt natuurlijk dan je

assortiment

rolgordijnen omlaag doen. Bij de
meeste rolgordijnen verlies je,

Verosol beschikt over een ruim assortiment textielsoorten voor

door de wijze waarop het textiel

rolgordijnproducten. Afhankelijk van uw wensen en situatie kiest

is behandeld, het contact met

u een rolgordijnproduct met een ultra-transparant, transparant,

de buitenwereld. Dit is echter

halftransparant, ondoorzichtig, of verduisterend doek in een

niet het geval met Verosol

mooie, eigentijdse en sfeervolle kleur. Het is zelfs mogelijk om twee

rolgordijnen. De flinterdunne

doeksoorten te combineren in een twin product. Ieder doeksoort heeft

metaallaag die is aangebracht

zijn eigen warmte- en lichtwerende waarden (zie tabel onder). Laat

op de achterzijde van het textiel

een gespecialiseerde Verosol dealer u adviseren welke doeksoorten

houdt warmte en hinderlijke

het beste bij uw wensen en situatie aansluiten.

lichtinval tegen, terwijl je wel een
perfect contact met en zicht

De Verosol textielen hebben zeer goede isolerende eigenschappen,

naar buiten houdt.

die de warmte in de zomer buiten houden en in de winter juist de kou.
Dit kan resulteren in aanzienlijke besparingen op uw energiekosten. Ga
naar de savingscalculator op onze website en bereken hoeveel u zou
kunnen besparen!

zonwerende waarden

Ultra-transparant
Transparant
Half transparant
Ondoorzichtig
Verduisterend
SilverScreen
EnviroScreen 802

Warmtewering
49%
56%
69%
71%
72%
77%
71%

Lichtwering
62%
74%
91%
98%
100%
95%
95%

Al onze rolgordijnproducten zijn zeer soepel en makkelijk te bedienen.
Tevens kunnen ze allemaal zowel handbediend als gemotoriseerd
uitgevoerd worden.

standaard
De naam zegt het al, het basisrolgordijn van onze Verosol collectie.

standaard met montageprofiel
Door het montageprofiel is installatie van dit rolgordijn nog makkelijker.

cassette
Fluisterstille bediening en een zeer mooi design maken dit product tot
een eyecatcher in iedere ruimte.

multi rolgordijn
De mogelijkheid om meerdere rolgordijnen aan elkaar te koppelen.
Ideaal voor bijvoorbeeld erkers (met flexibel koppelstuk) of
zeer grote ramen.

multi cassette rolgordijn
Naast het voordeel van het koppelen van de producten, hebben ze een
zeer mooie uitstraling door de cassette.

mini cassette rolgordijn
Deze kleine cassette is zeer geschikt om op het raam te monteren.

twin rolgordijn
Een uniek product. Twee rolgordijntextielen in één product. Combineer
je een transparant met een ondoorzichtig textiel, dan heb je de
perfecte binnenzonwering mèt behoud van een goed zicht naar buiten
en geen inkijk ’s avonds, als je de lampen aan hebt.

kindveiligheid

bediening

besparing

Een gemotoriseerd rolgordijn

Dankzij moderne technologieën

Indien je de

heeft geen bedieningsketting. In

is het mogelijk om al je

binnenzonweringsproducten op

kamers waar kinderen spelen

binnenzonweringsproducten

de juiste manier gebruikt, is het

geeft dit een gevoel van rust en

met één druk op de knop

zeer eenvoudig om te besparen

veiligheid.

te bedienen. Gebruik je een

op je energiekosten. Wil je

zonsensor dan gaat het zelfs

weten hoeveel je zou kunnen

Wilt u toch liever een

geheel automatisch. Indien

besparen? Ga naar onze energie

handbediend product? Dan

er te veel licht op de gevel

besparingscalculator op www.

voldoet dit ook aan de strenge

met de zonsensor valt, gaan

verosol.nl.

eisen omtrent kindveiligheid.

de rolgordijnen automatisch

Verosol heeft een zeer stijlvolle

naar beneden. Uiteraard

kindveilige kettinggeleider

geeft de zonsensor ook een

ontworpen (zie foto onder).

seintje wanneer de producten
weer omhoog kunnen. Dit om
zoveel mogelijk het daglicht te
benutten.

creating a better environment
Vanaf de oprichting is Verosol al bezig met energiebesparing en het
verbeteren van het binnenklimaat. Ook tijdens ons productieproces
belasten wij het milieu zo min mogelijk. Alle Verosol doeken en
materialen worden milieuvriendelijk en zonder giftige stoffen
geproduceerd. Wij ondernemen duurzaam en hebben onder meer het
certificaat ISO 14001 behaald. Duurzaamheid betekent in onze visie
een energiebesparend product dat op een milieuvriendelijke, veilige en
sociaal verantwoordelijke wijze is geproduceerd en op veilige wijze kan
worden verwerkt aan het eind van de levenscyclus. Bij de ontwikkeling
en productie van binnenzonweringsproducten besteden wij specifiek
aandacht aan de mogelijkheid om onze producten te recyclen.

contact
Voor meer informatie over Verosol producten en dealeradressen, kijk op www.verosol.nl, of bezoek één van onze
Verosol Studio’s.
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