
Duo rolgordijnen - Algemene informatie

MEETINSTRUCTIES
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Meet de maten altijd op drie verschillende plaatsen. 
Houd ook rekening met eventuele obstakles zoals een 
verwarmingsbuis, deurbeslag en naar binnen draaiende 
deuren en/of ramen.

“IN DE DAG” – voor plaatsing van duo rolgordijn 
tussen het raamkozijn of muur

Breedte:
Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muren 
op 3 verschillende plaatsen. Noteer vervolgens 
de kleinst gemeten maat. Trek hier vervolgens 1 cm af.

Hoogte:
Meet de hoogte op drie verschillende plaatsen. 
Noteer hiervan de kleinst gemeten maat. Hier hoeft 
u niks af te halen.

DUO ROLGORDIJNEN NAAST ELKAAR

Bij duo rolgordijnen die naast elkaar komen te hangen moeten 
de transparanten en non transparanten banen op gelijke 
hoogte komen.Tot maximaal 5 duo rolgordijnen naast elkaar 
wordt het doorlopen van de banen gegarandeerd. 

Geeft daarom op uw bestelling duidelijk op HANGEN 
NAAST ELKAAR. Indien u niets opgeeft wordt er geen 
rekeningmee gehouden dat ze naast elkaar hangen.

“OP DE DAG” – voor plaatsing van duo rolgordijn 
op het raamkozijn, muur of tegen het plafond.

Breedte:
Meet de breedte op 3 verschillende plaatsen, inclusief de 
overlapping aan elke zijde. Vaak wordt 5 cm overlapping 
gekozen aan elke zijde, maar u mag dit zelf bepalen.

Hoogte: 
Meet de hoogte, inclusief de overlapping op drie 
verschillende plaatsen. U bent vrij om de overlapping 
zelf te bepalen, maar hout u rekening met eventuele 
obstakels.
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In de dag

Op de dag

Banen doorlopend

Banen onderzijde
gesloten

Bij meerdere duo rolgordijnen (met gelijke hoogte) 

Dergelijke situatie is alleen mogelijk met gelijke 
hoogte van duo rolgordijnen ( maximaal 5 stuks)

Bij meerdere duo rolgordijnen (met ongelijke hoogte)

Bij ongelijke hoogte van duo rolgordijnen de banen 
kunnen niet doorlopend 

Let op! De tussenliggende ruimte tussen de 2 doeken 
is maximum 1 cm. Wanneer de afstand tot het rolgordijn 
kleiner dan 2 m is, kan onder scherpe invalshoek een kleine 
doorkijk optreden. 

Banen doorlopend + Banen onderzijde gesloten



GARANTIE
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TOLERANTIES

RAFELEN

VORMVASTHEID
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Duo rolgordijnen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren 
en kwaliteiten hebben een krimptolerantie van 3%. 
Hierdoor kan na plaatsing door krimp van het doek 
een lichtkier ontstaan. 

Door het doorhangen van de buis, kan het voorkomen 
dat de stof in het midden niet exact over elkaar heen 
loopt. Maximale tolerantie 0,5 cm. 

Tolerantie scheef lopen stof (als banen voor en achterzijde 
op elkaar zijn gelegd) max 5mm aan linker of rechterkant. 
Er kunnen kleine vouwen in de dichte banen 
van de stof voorkomen.

Bij grote oppervlakken (boven 160 cm) het kan 
geburen dat banen kunnen gebogen(bow) of banen 
aan zijkanten kunnen verlopen(achterzijde banen 
zullen niet met voorzijde banen gelijk zijn)
Kijk naar de onderstaande tekeningen.

Door de grove structuur van de transparante banen 
kunnen deze aan de zijkanten licht rafelen.

Stoffen zijn onderhevig aan variaties in temperatuur 
en luchtvochtigheid. Hierdoor kan er een glooiing 
in de stof ontstaandie bij verandering van temperatuur 
en luchtvochtigheid weer kan wegtrekken. 
Ook kunnen de gesneden zijkanten enigszins rond 
gaan staan (het zogenaamde schotelen). 

Vervorming van het doek manifesteert zich met name 
bij grote oppervlakken. Er is het meest zichtbaar als 
een grote duo rolgordijn met een kleine naast 
elkaar hangen.

UITLIJNEN STOF

Wij geven op onze producten een garantie gedurende 
een jaar op stoffen en fabricagefouten. De garantie 
op normale vlak hangende duo rolgordijnen geldt tot 
een maximale oppervlakte van modellen typen: 

- model A zonder cassette 6m2,
- model B TENERYFA 6,35 m2,
- model C Grand CANARIA 6,35 m2.

Reeds gemonteerde duo rolgordijnen kunnen helaas 
niet meer in aanmerking komen voor vergoeding van 
geleden transportschade.

Voor alle producten die buiten de maatvoering van 
de prijst vallen en die niet volgens de vermelde 
productspecificaties uit de presentatie 
en prijzenmapgeleverd worden, vervalt de garantie 
op het product en is het risico voor de winkelier.

Wij verlenen geen garantie :

- dekt in geen geval schade ontstaan door
weersomstandigheden

- op verkeerd gebruik of fouten te wijten aan verkeerd
opmeten

- monteren en onderhoud van de rolgordijnen
- vlekken welke voortkomen uit schrobben ,

condenswater , reinigingsmiddelen of insecten
- toepassing bij verkleuring onder invloed van licht

of warmte en vormverandering in extreem
vochtige-ruimtes

Na montage van duo rolgordijn dien het voorste en 
achterste deel van de stof recht achter elkaar gehangen te
worden. Als twee delen zijn ongelijk dan we adviseren 
duo rolgordijn meermaals trekken en vertrekken. Als de stof 
steeds scheef oprollen, betekent dit dat de stand van de 
montageplaats (b.v. plafond, wand) ongelijk is.

Er is mogelijk alleen bij duo rolgordijn model C 
Grand Canaria de stand van de rol buis te lijnen.



Duo rolgordijnen met montageprofiel

wit

nearest 9016

grijs

MAATVOERING

STEUNEN

Let op! Maximale maatvoering is stofafhankelijk; zie stoffenoverzicht

Standaard in de kleur aluminium 

Bediening  
Breedte in cm Hoogte in cm

Min. Max. Min. Max. 

Ketting 

Productbreedte tot (cm) 100 200 270

Aantal steunen 2 3 4

30 

60 

270 

270 

30 

30 

240 

240 Elektrisch

Duo rolgordijnen met montageprofiel

MONTAGE MOGELIJKHEDEN
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Transparant afstand plaat voor 
montagesteunen
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De afmetingen worden in [mm] aangegeven.

STANDAARD LEVERBAAR IN DE KLEUR



19,5 mm 19,5 mm
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Kinderveiligheid

BEDIENING

Ketting

Duo rolgordijnen met montageprofiel

Duo rolgordijnen met montageprofiel

UITVOERING

BUIS

- op basis van de dikte van de stof en afmeting wordt
de buis gekozen; bij koppelen van verschillende
afmetingen zal altijd dezelfde buis toegepast worden

4

Hoogte

1000mm tot 3000mm

600 - 2000 mm 2000 - 2700 mm

Ø36 mm, Ø38 mmØ29 mm

Breedte

Plafandmontage

Ø 21
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Ø29 mm

Ø36 mm

Ø38 mm

De afmetingen worden in [mm] aangegeven.

Standaard lengte eindeloos ketting

Kind veilige 
oplossing Producthoogte Bevestigingshoogte

bekend?

Veiligheidshaak

Product ≤ 250 cm

Product > 250 cm

Lengte bediening uitgaande van producten tot 250 cm hoog: 100 cm
Lengte bediening van producten vanaf 250 cm hoog, is producthoogte minus 150 cm.
Bijvoorbeeld: een producthoogte van 340 cm geeft een lengte bediening van 190 cm.

Ja

Nee

Ja

Nee

Maximale
bedieningslengte

Veiligheidshaak

Bevestigingshoogte – 150 cm

Maximaal 100 cm

Producthoogte – 150 cm

Bevestigingshoogte – 150 cm

Inien u NIETS op uw bestelling vermeldt; dan zullen wij het product
‘kinderveilig’ leveren



Elektrisch ONDERDELENLIJST

OmschrijvingPos.

Montagesteunen 
(in aluminium kleur)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Transparant afstand 
plaat voor 
montagesteunen

Afdekkapje 
(in wit of grijs kleur)

Afdekkapje 
(in wit of grijs kleur)

Afdekkapje onderdelen
(in wit en grijs kleur)

Montagesteun 
(in wit of aluminium kleur)

Bedieningsmechanisme 
links of rechts 
(in kleur: grijs)

Lagerplug 
(In kleur: grijs)

Onderlatdop 
(in wit of grijs kleur) 

Kettinggewicht 
(in wit of grijs kleur)

19,5 mm 19,5 mm

H

B
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Bediening - elektrisch  
Breedte in mm Hoogte in mm 

Min. Max. Max. Min. 

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

FAHER 25TE DM, 230 V
buis Ø29 mm, Ø38 mm 

SOMFY Sonesse 30 RTS, 24 V 
buis Ø38 mm, Ø43 mm

SOMFY Sonesse 40 RTS, 230 V
buis Ø44 mm 
SOMFY LT28 Astra RTS, 24 V 
buis Ø38 mm

SOMFY Roll up Wirefree RTS baterijmotor
12 V, buis Ø38 mm, Ø43 mm
SOMFY Sonesse 40, 230 V
buis Ø44 mm

draadloos

draadloos

draadloos

draadloos

draadloos

bedraad



MAATVOERING

STEUNEN

ONDERLAT TYPE:

Let op! Maximale maatvoering is stofafhankelijk; zie stoffenoverzicht

Standaard in de kleur wit 

Kleur standaard onderlat: 

wit RAL 9016, creme-wit RAL 9001,
technisch silver, donker bruin RAL 8019

Standaard

Bediening  
Breedte in cm Hoogte in cm

Min. Max. Min. Max. 

Ketting 

Productbreedte tot (cm) 100 200 270

Aantal steunen 2 3 4

30 

60 

270 

270 

30 

30 

240 

240 Elektrisch

6

37 mm

31 mm

Duo rolgordijnen Model B (Tenerife)

Tegen meerprijs is het mogelijk in elke gewenste 
RAL kleur te laten moffelen (excl. kunstof onderdelen).

Ral 9016

wit technisch zilver donker bruincrème - wit

Ral 9001 Ral 8019

Cassette standaard leverbaar in de kleuren:

Duo rolgordijnen Model B (Tenerife)

49 mm

19 m
m

5 m
m

STANDAARD LEVERBAAR IN DE KLEUR



Duo rolgordijnen Model B (Tenerife)

MONTAGE MOGELIJKHEDEN

UITVOERING

BUIS

- op basis van de dikte van de stof en afmeting wordt
de buis gekozen; bij koppelen van verschillende
afmetingen zal altijd dezelfde buis toegepast worden

Plafandmontage

Wandmontage

7

hoogte

1000 mm tot 2400 mm

600-1800 mm 1800-2000 mm 2000-2700 mm

 Ø38 mmØ25 mm

breedte

Duo rolgordijnen Model B (Tenerife)

Ø25 mm

Ø28 mm

Ø38 mm

Ø28 mm
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De afmetingen worden in [mm] aangegeven.

De afmetingen worden in [mm] aangegeven.



Elektrisch

Kinderveiligheid

BEDIENING

Ketting

ONDERDELENLIJST

Zie meer informatie in het hoofdstuk Motoren.

OmschrijvingPos.

1

2

3

4

5

6

7

Bedieningset links 
of rechts 
(in kleur wit, creme-wit, 
grijs, donker bruin)

Kunstof eindkap links
of rechts 
(in kleur wit, creme-wit, 
grijs, donker bruin)

Montageclip

Eindkap met motor
reductie blokje

Onderlatdop 
(in kleur wit, creme-wit, 
grijs, donker bruin)

Bedieningsmechanisme 

Kettinggewicht 
(in kleur wit, creme-wit,
grijs, donker bruin)

Duo rolgordijnen Model B (Tenerife) 8

Duo rolgordijnen Model B (Tenerife)

H

B

24 mm

H

B

24 mm

Standaard lengte eindeloos ketting

Inien u NIETS op uw bestelling vermeldt; dan zullen wij het product
‘kinderveilig’ leveren

Lengte bediening uitgaande van producten tot 250 cm hoog: 100 cm
Lengte bediening van producten vanaf 250 cm hoog, is producthoogte minus 150 cm.
Bijvoorbeeld: een producthoogte van 340 cm geeft een lengte bediening van 190 cm.

Kind veilige 
oplossing Producthoogte Bevestigingshoogte

bekend?

Veiligheidshaak

Product ≤ 250 cm

Product > 250 cm

Ja

Nee

Ja

Nee

Maximale
bedieningslengte

Veiligheidshaak

Bevestigingshoogte – 150 cm

Maximaal 100 cm

Producthoogte – 150 cm

Bevestigingshoogte – 150 cm

Bediening - elektrisch  
Breedte in mm Hoogte in mm 

Min. Max. Max. Min. 

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

FAHER 25TE DM, 230 V
buis Ø28 mm, Ø38 mm 

SOMFY LT28 ASTRA RTS, 24 V 
buis Ø28 mm, Ø38 mm

SOMFY Sonesse 30 RTS, 230 V
buis Ø38 mm 

draadloos

draadloos

draadloos



Duo rolgordijnen Model C (Gran Canaria)

STANDAARD LEVERBAAR IN DE KLEUR

wit

nearest 9016

MAATVOERING

STEUNEN

ONDERLAT TYPE

Standaard in de kleur wit 

Kleur standaard onderlat: wit 

Standaard

Productbreedte tot (cm) 30 - 100 100 - 200 200 - 270

Aantal steunen 2 3 4

Let op! Maximale maatvoering is stofafhankelijk; zie stoffenoverzicht

Bediening  
Breedte in cm Hoogte in cm

Min. Max. Min. Max. 

Ketting 30 

60 

270 

270 

30 

30 

240 

240Elektrisch

Duo rolgordijnen Model C (Gran Canaria) 9

47mm

21mm

61

67

24

Tegen meerprijs is het mogelijk in elke gewenste 
RAL kleur te laten moffelen (excl. kunstof onderdelen).



Duo rolgordijnen Model C (Gran Canaria) met montage profiel

Duo rolgordijnen Model C (Gran Canaria)

MONTAGE MOGELIJKHEDEN

UITVOERING

BUIS

- op basis van de dikte van de stof en afmeting wordt
de buis gekozen; bij koppelen van verschillende
afmetingen zal altijd dezelfde buis toegepast worden

Plafandmontage

Wandmontage
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Hoogte

1000mm tot 2400mm

600 - 1800mm 1800 - 2800mm

Ø36mm of Ø38mmØ28

Breedte

Ø25mm

Ø28mm

Ø38mm

74 mm

73 mm

61 mm
73 mm

76 mm

74

7
3

61

7
6

1
1

5

De afmetingen worden in [mm] aangegeven.

7
3
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7
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1
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5

De afmetingen worden in [mm] aangegeven.



eindkap
met kettinggeleider

easy mount eindplug

onderlat profiel

eindkap set

eindkapset

rolgordijn mechaniek

steun

eindkap

Duo rolgordijnen Model C (Gran Canaria)

Elektrisch

Kinderveiligheid

BEDIENING

Ketting

ONDERDELENLIJST

Zie meer informatie in het hoofdstuk Motoren.

Standaard lengte eindeloos ketting

H

B

Omschrijving
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23mm

Pos.

1

2

3

4

5

6

7

8

Kind veilige 
oplossing Producthoogte Bevestigingshoogte

bekend?
Maximale
bedieningslengte

Veiligheidshaak

Product ≤ 250cm

Product > 250cm

Bevestigingshoogte – 150 cm

Maximaal 100cm

Producthoogte – 150 cm

Bevestigingshoogte – 150 cm

Lengte bediening uitgaande van producten tot 250cm hoog: 100cm
Lengte bediening van producten vanaf 250cm hoog, is producthoogte minus 150cm.
Bijvoorbeeld: een producthoogte van 340cm geeft een lengte bediening van 190cm.

Ja

Nee

Ja

Nee

Inien u NIETS op uw bestelling vermeldt; dan zullen wij het product
‘kinderveilig’ leveren

Bediening - elektrisch  
Breedte in mm Hoogte in mm 

Min. Max. Max. Min. 

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

600 2700 300 2400

FAHER 25TE DM, 230 V
buis Ø28 mm, Ø38 mm 

SOMFY LT28 ASTRA RTS, 24 V 
buis Ø28 mm, Ø38 mm

SOMFY Sonesse 30 RTS, 230 V
buis Ø38 mm 

draadloos

draadloos

draadloos
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