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"JEWEL" Rolgordijnen

Algemeen

"JEWEL" rolgordijnen zijn uitermate geschikt voor gebruik in uiteenlopende situaties en projectomgevingen. Zij fungeren

uitstekend in een modern of klassiek interieur als stijlvolle, tijdloze raamdecoratie. Het "JEWEL" concept onderscheidt zich 

door een groot aantal uitvoeringen en gebruiksopties. Het overweldigende kleurenaanbod en de flexibiliteit van het product 

zorgen ervoor dat u een rolgordijn vindt dat goed aansluit bij uw smaak, persoonlijkheid en interieur.

Standaard rolgordijn (type 10)

De standaard kettingbediening zorgt voor een zeer eenvoudig gebruik. Deze bevindt 

zich rechts of links van het rolgordijn. Het systeem wordt standaard in het wit, 
aluminium of zwart geleverd. De rolgordijnen worden op maat gefabriceerd. Afhankelijk 
van de stofbreedte kunnen de doeken voorzien zijn van een lasnaad.

Rolgordijn in cassette (type 12 of 13)

Standaard kettingbediening. Dit cassettesysteem is bijzonder geschikt voor het 
verduisteren van ramen. In de cassette wordt het rolgordijn opgeborgen. Type 12 is 
zonder en type 13 met aluminium zijgelijdingsprofielen. Deze zorgen voor een goede 
afdichting. Type 12 wordt geleverd met een gestoffeerde onderlat en type 13 met 
aluminium onderlat.Het systeem is standaard in het wit, aluminium of zwart leverbaar 
met kleurende kunststof onderdelen.

Cassettesystemen voor dakramen (Velux, Fakro enz.)

Voor dakramen heeft "JEWEL" een pasklare oplossing die geschikt is voor alle 

voorkomende typen dakramen. Deze systemen worden geleverd in 30 uni kleuren in 

een dichte of verduisterende uitvoering. De casettesystemen zijn eenvoudig te 

monteren en worden standaard met veersysteem geleverd. Voor afwijkende 

maatvoering kunnen "JEWEL" casettesystemen op maat worden gemaakt.

Rolgordijn (type 11)

Dit type is dezelfde uitvoering als type 10 maar dan voorzien van een montageprofiel 
en is eenvoudig te monteren met montageclips.

JEWEL-FIX
Montage op (draaikiep) kozijn zonder schroeven
Een product dat perfect op een kunststof of aluminium kozijn aansluit, makkelijk te 
monteren is en jaren mee gaat. JEWEL-FIX is een 4 kaderig frame dat men tussen 
de glaslatten klemt door middel van 4 clips die nauwelijks zichtbaar zijn.  Zeer 
geschikt voor draai-kiepramen. JEWEL-FIX is leverbaar in combinatie met de gehele 
collectie. Voor de montage heeft u per systeem 5 minuten nodig zonder gebruik van 
boormachines. Prijzen op aanvraag. 
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Montagesteunen

Metalen steunen afgedekt met kunststof kapjes. De smalle steunen zorgen voor een minimale ruimte tussen koof

en kozijn. Deze steunen zijn geschikt voor wand en plafondmontage zowel "in de dag" als "op de dag".

Montage "in de dag"Montage "op de dag" Montage "in de dag"

Dubbel rolgordijn systeem
Het dubbele rolgordijn systeem is perfect om twee rolgordijnen achter 
elkaar te  hangen.  Ideaal voor ruimtes waar men gefilterd licht en een 
dichte toepassing  wenst b.v. bij computer gebruik met fel zonlicht. Een 
duo-product met een  transparant en een dicht doek achter elkaar zodat 
het contact met de  buitenwereld blijft bestaan. Het dubbele rolgordijn 
systeem wordt geleverd als  model 10 met buisdiameter 40 mm en 
optioneel 45 mm.

Washi rolgordijnen
De  Washi  rolgordijnen,  standaard  uitgevoerd  met  aluminium  steunen  en   metalen  ketting,  worden  bespannen  aan  de  
voorzijde  met  aluminium  baleinen  van  10  mm,  en  een  20mm  aluminium  onderlijst.  Leverbaar  in  3  kleuren.  Optioneel  
leverbaar  met  een  50mm  aluminium  onderlijst.  De  Washi  rolgordijnen  worden  standaard  met  40  mm  steunen  type  10  
geleverd.  Segmenthoogte  is  28  cm,  berekend  vanaf  de  onderzijde.  Het  bovenste  segment  is  hierdoor variabel.

Maximale maten

Type 10/11 afhankelijk van de stof

Zonder lasnaad (afhankelijk van de stofkeuze)
Type 12 afhankelijk van de stof

Type 13 afhankelijk van de stof

(cm)

340 x 300

340 x 200/300
230 x 220

230 x 220

Materiaal informatie: stoffen rolgordijnen

Trevira CS nagenoeg krimpvrij < 1%

Polyester

katoen

Glasvezel

permanent brandvertragend

synthetische vezel

natuurproduct met natuurlijke uitstraling

synthetische vezel

nagenoeg krimpvrij < 1%

internationale krimtolerantie 3%

nagenoeg krimpvrij < 1%
Let op!

Let op!

Vormvastheid: Stoffen reageren op temperatuurwisselingen en vochtgehalte, hierdoor zouden er

rimpels in de stof kunnen ontstaan. De rimpels kunnen ook weer wegtrekken bij verandering van de 

temperatuur c.q. het vochtgehalte. Bij rolgordijnstoffen is het mogelijk dat de zijkanten enigszins rond

gaan staan (cupvorming) maximale tolerantie 2,5% per strekkende meter.

Kleurverschillen: Verschillende productiepartijen kunnen onderlinge kleurverschillen vertonen.
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Elektrische bedieningen
Motor 24 Volt, transformator, wandschakelaar

Motor 230 Volt, wandschakelaar 
Motor 230 Volt transformator, ontvanger, Handzender 
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Met lasnaad/Niet Draaibaar

Betekenis pictogrammen op de achterzijde van de stalen

Coderingen

Semi-verduisterend

Transparant

Verduisterend

Semi-Transparant

Vlamvertragend

gram Gewicht per m2

Prijsgroep3
4100 

Trevira CS Materiaal

Kleurcode

donkergrijs

5,5 cm

zilver glanzendmat zilver                mat goud

Ingeslagen zeilringen

bruintitanium goud glanzend zwart
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Schulpranden

Schulpranden zijn tot max. 300 cm leverbaar. Bij een schulprand met een dessin kunnen door de 
onderbreking in de stof, kleine patroonverschuivingen ontstaan. Schulpranden kunnen niet op patroon geleverd 
worden. Schulpranden zijn niet mogelijk in een transparante of ausbrenner stof. De schulprand is circa 17 cm. De 
door u bestelde hoogtemaat is inclusief schulprand. De schulpranden zijn standaard dubbelzijdig afgebiesd, behalve de 
verduisteringsstoffen. Indien 2 of meerdere rolgordijnen met schulpranden naast elkaar komen te hangen, dient dit 
aangeven te worden op het orderformulier i.v.m. het doorlopen van de schulpranden
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"JEWEL" EL-Rolgordijnen

Algemeen

"JEWEL" EL-Rolgordijnen zijn speciaal ontwikkeld omdat de raampartijen tegenwoordig groter, hoger en breder zijn. Dat is 
de tendens in de hedendaagse bouwstijl. De normale systemen en stoffen zijn vaak niet geschikt voor de nieuwe 
raammaten. Het EL rolgordijn biedt hier mogelijkheden. De EL rolgordijnen worden geleverd in meerder buisdiameters  
variërend van 30 tot 80 mm. met of zonder cassettekap, aluminium zijgeleiding of spandraden waardoor men rolgordijnen 
tot 5 meter breed uit 1 stuk kan leveren. EL rolgordijnen worden niet geleverd met een lasnaad. JEWEL heeft een groot 
assortiment doeksoorten met extra brede stofbreedtes en/of doeken die gekanteld kunnen worden. 

Voor smallere hogere ramen is een koppelsteun leverbaar die verbindt 2 of meerdere rolgordijnen met elkaar maar behoudt 
het bedieningscomfort van 1 rolgordijn. De tussenruimte afhankelijk van het model is tussen de 1 a 2 cm. Door deze smalle 
tussenruimte behoudt men optimaal de privacy. 

Voor de gemotoriseerde EL-Rolgordijnen zijn koppelsteunen leverbaar voor buis 61 en 80 mm. Dit is prijstechnisch 
voordeliger dan 2 gemotoriseerde rolgordijnen. De onderlijsten van de rolgordijnen zullen nooit geheel op gelijke hoogte 
hangen doordat men met textiele materialen te maken heeft waar rek en ongelijkheden in kunnen zitten. Er kunnnen geen 2 
doeksoorten worden gebruikt. 

De EL rolgordijnen worden standaard met een kettingbedining (evt. met hulpveer), een slingerstang (afkoppelbaar, dus 
hangt niet altijd in het zicht) of 220 Volt motor en schakelaar geleverd, optioneel leverbaar met een afstandsbediening. De 
elektrische  systemen kunnen onbeperkt in serie worden geschakeld en met 1 RG-zender  worden bediend evt. in 
meerdere groepen. 

De EL rolgordijnen worden standaard met witte metalen steunen, witte onderlijst en witte kunststof eindkappen geleverd. 
Optioneel zijn witte en aluminium kleur steunen leverbaar, die gemaakt zijn van volledig gegoten aluminium. 

EL-Rolgordijnonderdelen
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Maximale afmetingen met bijbehorende buisdikte voor EL-Rolgordijnen

maximale afmetingen 30mm buis diameter

stofgewicht tot grams per m2 200 gr 300 gr 400 gr 550 gr

maximale breedte in cm 210 210 210 210

maximale hoogte in cm 300 300 300 300

maximale oppervlakte in m2 6,0 5,4 4,8 4,6

maximale afmetingen 42mm buis diameter

stofgewicht tot grams per m2 200 gr 300 gr 400 gr 550 gr

maximale breedte in cm 300 300 300 300

maximale hoogte in cm 300 300 300 300

maximale oppervlakte in m2 6,6 5,9 5,2 4,8

maximale afmetingen 47mm buis diameter

stofgewicht tot grams per m2 200 gr 300 gr 400 gr 550 gr

maximale breedte in cm 350 330 300 280

maximale hoogte in cm 300 300 300 300

maximale oppervlakte in m2 7,5 7,0 6,0 5,6

maximale afmetingen 61mm buis diameter

stofgewicht tot grams per m2 200 gr 300 gr 400 gr 550 gr

maximale breedte in cm 420 410 380 360

maximale hoogte in cm 500 500 500 500

maximale oppervlakte in m2 13,0 13,0 13,0 13,0

maximale afmetingen 80mm buis diameter

stofgewicht tot grams per m2 200 gr 300 gr 400 gr 550 gr

maximale breedte in cm 500 480 460 400

maximale hoogte in cm 550 550 500 500

maximale oppervlakte in m2 15,0 15,0 15,0 15,0
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EL-Rolgordijn in cassette EL-Rolgordijn gegoten steunen

HandzenderEL-Rolgordijn met afneembare slingerstang
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