
Rolgordijnen  

 
 

 

 

 



Productinformatie 
 Een rolgordijn is een traditioneel product. Men kan rolgordijnen prima combineren met overgordijnen. 

Het is toepasbaar voor elk vierkant of rechthoekig raam. De rolgordijnen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende 

modellen met verschillende opties. Bij een rolgordijn wordt het gehele gewicht op 2 punten belast. Bij grotere 

breedtes kan de bovenbuis licht doorhangen, waardoor plooivorming in het doek ontstaat, wat tot de eigenschap 

van het product behoort.  

Dit is vooral bij schemering goed zichtbaar. 

 

 Indien u uw rolgordijn wilt reinigen, dan kunt u dit met een vochtige doek afnemen. Rolgordijnen kunnen 

niet in de wasmachine en kunnen niet tegen schoonmaakmiddelen. Ook mogen rolgordijnen niet gewrongen of 

geschrobd worden. 

 

 Door UV straling, ongefilterd daglicht, verkleuren de stoffen. De verkleuring zal minimaal zijn, maar is 

wel de moeite van het vermelden waard. 

 

 Onze producten worden geleverd met kinder veiligheids systemen 

 

 Levertijd 
De levertijd van de rolgordijnen is tussen de 2 en 3 weken. 

 

 

Garantie 
Wij geven 2 jaar garantie op onze rolgordijnen. Dit betreft garantie op stoffen en fabricage fouten. Wij verlenen 

geen garantie indien: schade is ontstaan door weersomstandigheden, door verkeerd gebruik of verkeerde meting, 

vlekken welke voortkomen uit schrobben, condenswater, reinigingsmiddelen, insecten. Ook is er geen garantie op 

het verkleuren van de stof. 



Typen rolgordijnen 

Model 1: zonder kast 

Rolgordijn wordt gemonteerd door middel 

van montagesteun. 
Frame kleuren:  

Technisch zilver,  RAL9006 

Zwart,    RAL9005 

Verkeers Wit,   RAL9016 

Opties: 

Rolgordijn bediend dmv 

ketting 

Rolgordijn wordt bediend 

dmv ketting, aan beide 

zijkanten zit een staaldraad 

voor de geleiding van de 

onderlat 

Bedien uw rolgordijn 

zonder ketting maar 

met een spanveer. 



Model 2: met montageprofiel 

Rolgordijn wordt gemonteerd door 

middel van montageprofiel 
 

Frame kleuren:  

Technisch zilver,  RAL9006 

Zwart,    RAL9005 

Verkeers Wit,   RAL9016 

Opties: 

Rolgordijn bediend dmv ketting Rolgordijn wordt bediend dmv 

ketting, aan beide zijkanten zit 

een staaldraad voor de 

geleiding  

van de onderlat 



Model 3: uitvoering met kast en optioneel geleiders 

Rolgordijn voorzien van gesloten 

cassette 
Frame kleuren:  

Verkeers Wit,  RAL9016 

Opties: 

Rolgordijn bediend dmv ketting 
Rolgordijn voorzien van 

zijgeleiding 



STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparant) 
 



STOFFENOVERZICHT - FERNANDO (black-out) 



 
STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparant en black out) 



  

STOFFENOVERZICHT - SALVADOR (transparant) 



 

Contact 

JVS Zonwering BV 

De Heinen 22 

5371 MJ Ravenstein (Nederland) 

(mogelijk in navigatie: Huisseling)  

Telefoon:+31 (0) 486 850 119 

(voorkeur via e-mail) 

website: www.binnenzonwering-discount.nl  

mail: info@jvszonwering.nl 

STOFFENOVERZICHT - BERLIN (transparant en black out) 

mailto:info@jvszonwering.nl

