ROLLUIKEN

Voor bescherming,
comfort en
behaaglijkheid.
Rolluiken voor alle ramen en deuren.
ROMA levert kwaliteit in meer dan 1000 kleuren.

Rolluiken voor alle
ramen en deuren.
ROMA levert
kwaliteit in meer
dan 1000 kleuren.
Met zonwering
van ROMA.
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Ruimte & Sfeer

Rolluiken, buitenjaloezieën
en screens uit Duitsland.
Er zijn vele locaties met meer zonuren per
jaar dan Burgau in het Beijerse Schwaben.
Toch bundelen zich hier op het hoofdkantoor
van ROMA meer dan 11.000 zon-dagen aan
ervaring met hoogwaardige zonwering.
Of u ‘s morgens de zon binnenlaat of ‘s avonds
nieuwsgierige blikken buitensluit, een koele
ruimte verkiest in de zomer of energie wenst
te besparen in de winter - waarschijnlijk heeft
geen ander element van uw huis meer impact
op sfeerverlichting, binnenklimaat en privacy
dan uw zonwering.

Rolluiken

Buitenjaloezieën

ROMA is het toonaangevende merk voor zonwering met de hoogste eisen aan functionaliteit, esthetiek en duurzaamheid.
Uw zonweringsspecialist adviseert u graag
over de rolluiken, buitenjaloezieën en screens
van ROMA. Ook uw architect kan u informeren
over de vele mogelijkheden in de vormgeving
van uw zonwering.

Screens
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Ruimte & Sfeer

Alleskunner
voor het raam.
Een rolluik van ROMA kan veel meer dan alleen
op en neer.
ROMA rolluiken zijn intelligente, op verzoek
zelfs volautomatische systemen voor bescherming tegen zomerhitte, lawaai, ongewenste
inkijk, inbraak, warmteverlies én insecten.

Opbouwrolluik PENTO vlak tegen de gevel gemonteerd.

Het zijn dynamisch stuurbare gevelelementen
en doeltreffende beschermers tegen weersinvloeden. In subtiele nuances of in groot
contrast veranderen ze de sfeer van uw kamers
door dosering van het licht.
ROMA rolluiken zijn een aankoop met verstand
en emotie.

Meer comfort en vrijheid door de afstandbediening.

Sfeer in huis met
één druk op de
knop.
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Ruimte & Sfeer

Als huizen hun ogen
openen en sluiten.
Het is een heel natuurlijke reflex als we onze
ogen sluiten voor te veel zon of ‘s nachts als
we rust zoeken.
Uw huis kan hetzelfde met ROMA rolluiken.
Beslis zelf of de ogen van uw huis volautomatisch naar de zonnestand openen of sluiten.
Of laat een kleine knipoog van de zon toe in
uw huis met een druk op de knop. Bepaal aan
de gevel van uw woning het comfort in huis
met ROMA rolluiken. In alle weersomstandigheden en op elk moment.

De nieuwe SWING van ROMA biedt
ontwerp- en gebruiksopties in drie
dimensies verbonden met moderne
efficiëntie.

Vooral bij grote raampartijen bieden
rolluiken voordelen met betrekking tot
klimaat en lichtintensiteit.
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Ruimte & Sfeer
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Ruimte & Sfeer

Tussen licht en donker
zitten vele schakeringen.
Vergeet al uw herinneringen aan rolluiken uit
het verleden. Met de ratelende monsters van
vroeger heeft een modern rolluik, afgezien van
de basisfunctie, niets gemeen.
Zo zijn er ook nauwelijks beperkingen in het
gebruik van rolluiken en heeft ROMA zelfs voor
schuine ramen doordachte oplossingen.

De SWING optimaliseert licht- en luchttoevoer:
gemakkelijk, snel en comfortabel.

Voor iedereen die de onverslaanbare zonweringkwaliteiten van een rolluik wil combineren
met een maximale licht- en luchttoevoer, heeft
ROMA zijn nieuwe generatie SWING ontwikkeld. Deze biedt comfortabele ventilatiemogelijkheden met behoud van optimale zonwering.
Door zijn geïntegreerde motor is dit rolluik
ook bij een afgesloten raam eenvoudig te
bedienen.

Rolluiksysteem TRENDO van ROMA voor schuine ramen.
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Veiligheid & Bescherming

Een veilig slaapmiddel zonder
bijwerkingen.

Een lijfwacht
voor elk raam.

Inbraakbeveiliging
Gelegenheid maakt de dief. Een gesloten rolluik zorgt ook voor een effectieve bescherming
tegen ongewenste indringers.
Het optionele veiligheidspakket met versterkte
onderlijst, verborgen geschroefde veiligheidsgeleiders en optilbeveiliging, geven u een nog
betere nachtrust.
In combinatie met de GENIO bewegingsmelder,
die bij detectie van personen voor het raam het
rolluik kort doet bewegen en bij aanhoudende
beroering het rolluik volledig sluit, wordt uw rolluik een essentieel onderdeel van de beveiliging
van uw huis.
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Veiligheid & Bescherming

ALUMINO protect
De extra stabiele lamel voor nog meer veiligheid

Geen gelegenheid voor dieven: GENIO bewegingsmelder

Geïntegreerde
beweginsmelder
(optie)

Optilbeveiliging

Versterkte rolluiklamellen
(optie)

Verstevigde geleiders

Versterkte
onderlijst
ROMA veiligheidspakket
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Veiligheid & Bescherming

Verboden voor
ongedierte.
Insectenwering
ROMA rolluiken zijn multifunctioneel. Met het
optionele, volledig geïntegreerde insectenrolgordijn, blokt u met één handgreep alle
vervelende insecten. Als u het rolgordijn niet
gebruikt, bijvoorbeeld in de winter, verdwijnt
het scheurbestendige en uiterst transparante
Transpatec-hor geheel in de rolluikkast. Veel
ROMA rolluiken kunnen worden uitgerust met
insectenwering – ook achteraf aangebracht.
Geïntegreerde insectenwering in rolluik PENTO.XP.

Nog meer bescherming
voor u, en uw huis.
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Zonwering

Geluidsisolatie

ROMA rolluiken beschermen bewoners,
inboedel en kamerplanten voor teveel zon en
UV-straling. Het rolluik voorkomt oververhitting
van kamers door zonnestraling. Daarom is zonwering voor het raam ook de meest efficiënte
airconditioner voor uw huis.

Rolluiken bieden een niet te onderschatten,
extra bescherming tegen buitengeluiden. De
met hoogwaardig en milieuvriendelijk schuim
gevulde lamellen zorgen door de prima geluidsisolerende eigenschappen voor een zeer goede
nachtrust.

Veiligheid & Bescherming

Bescherming tegen verblinding

Weerbestendig

In een ROMA rolluik kan bovendien een screen
worden geïntegreerd. Verblinding of onaangename reflecties in tv- of computerschermen
worden hierdoor weggenomen en toch verliest
u het visuele contact met buiten niet. Juist overdag brengt dit extra comfort.

Een woning wordt meestal gebouwd om meerdere generaties te kunnen huisvesten. Investeren in hoogwaardige rolluiken is naast het
geboden comfort een waardevolle investering
voor uw huis. Met name de slechte invloed
van het weer op de raampartijen wordt
door middel van rolluiken sterk teruggedrongen.

Automatische brandbeveiliging
Het alarmdetectiesysteem SIDEO maakt bij
brand uw vluchtwegen vrij. Deze innovatie van
ROMA maakt dat bij de alarmtonen van een
rook- en brandmelder, onmiddelijk uw rolluiken
omhoog lopen.
De toevoeging van een accu aan uw rolluiken
geeft zelfs de garantie dat bij stroomuitval de
rolluiken openen.

Betrouwbare bescherming:
SIDEO alarmdetectiesysteem voor rookmelders
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Comfort & Vrijheid

Het thuisgevoel
laat zich traploos
sturen.
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Comfort & Vrijheid

Het moderne
huis denkt mee.
ROMA maakt het gebruik van uw rolluiken kinderlijk eenvoudig.
Kies simpelweg het bedieningsconcept dat het best bij u past.

Met de elegante en intuïtieve
wandzenders bedient u de
rolluiken zo eenvoudig als uw
verlichting. En prettig voor het
oog: geen storende ophaalbandjes over de muur.

De handige ROMA afstandsbediening regelt licht en
schaduw, comfortabel vanuit
iedere positie in huis. Stuur
‘s morgens vanuit bed uw
rolluiken omhoog of ‘s avonds
vanaf uw bank alle rolluiken
omlaag.

De ROMApad brengt vandaag
het bedieningsconcept van de
toekomst in uw huis. Bestuur
uw zonweringsinstallatie
geheel automatisch volgens
een voorgeprogrammeerd
scenario. Of zet uw rolluiken
met één vingerwijzing op het
Touchscreen in de gewenste
positie.

Meer comfort en veiligheid – de automatische lichtsensor van ROMA kan rolluiken, afhankelijk van de geprogrammeerde lichintensiteit
en temperatuurwaarden naar vooraf bepaalde posities brengen.
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Energie & Milieu

ENERGIE
SPAREN.
Energie besparen.
DIE
BESTE
De beste
ENERGIEQUELLE
energiebron ooit.
ÜBERHAUPT.
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Energie & Milieu

Met rolluiken
stookkosten besparen.
Economisch bouwen is zorgen dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.
Moderne rolluiken hebben hier invloed op.

doen slinken. Alleen al de vervanging van raam
en rolluik bij renovatie kan leiden tot een energiebesparing van 40 %.

Het rolluik, of beter gezegd de stilstaande
luchtlaag tussen raam en rolluik, werkt als thermische isolatie.

ROMA levert met het energiebesparende rolluik
TERMO een oplossing waarbij oude inbouwkasten zich eenvoudig laten saneren.

Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat
gesloten rolluiken het warmteverlies aanzienlijk

Kortom, een parel voor het huis, ook met economische voordelen.

Groen toont het warmteverlies van binnen naar buiten vóór
renovatie.

De stilstaande lucht tussen raam en rolluik werkt isolerend en
bespaart stookkosten.

De warmte blijft binnen – rood toont de perfecte warmte-isolatie
na vervanging van de rolluiken.

Made in Germany.
Van aluminium
door experts.
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Materiaal & Ontwerp
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Materiaal & Ontwerp

Van buiten een rolluik.
Van binnen hightech.
Een rolluik wordt blootgesteld aan extreme
weersomstandigheden. In de zomer kan de
zon de omgevingstemperatuur doen opjagen
tot boven de 40 ºC terwijl in de winter de dubbele cijfers onder nul worden bereikt.

De serie ROMA ALUMINO is ontworpen voor
een duurzaam en probleemloos gebruik. Van
nature is aluminium bestand tegen corrosie
en tevens 100 % recyclebaar. De schuimkern
verbetert bovendien de kracht van de lamel.

Daarbij komen nog regen, ijzel, sneeuw, vorst
en wind. Juist daarom zijn de constructie en
het gebruikte materiaal zo belangrijk.

ALUMINO protect

Het topproduct van ROMA
met hardschuimkern voor
een betere bescherming
tegen geweld van buitenaf.

ALUMINO

De meest verkochte variant
van ROMA met isolatieschuim
van polyurethaan en een hoge
stabiele waarde.

Kunststof

De goedkopere oplossing met
doordachte details.
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Materiaal & Ontwerp

Smaak tonen.
In 1000 kleuren.
Bij ROMA kunt u kiezen uit 1000 kleuren voor
rolluikkast, geleiders en onderlijst, waardoor
deze perfect aan kunnen sluiten op uw gevel.
De lamellen zijn in 23 standaardkleuren uitvoerbaar (afhankelijk van het lameltype).

Of u nu een kleurrijk palet aan uw venster
wenst of liever subtiele tinten – ROMA heeft
voor alles een oplossing. Bezoek één van onze
dealers om de originele kleurmonsters te kunnen aanschouwen.

Standaardkleuren van de lamellen

Lichtgrau

Grau

Anthrazitgrau

Weiß

Cremeweiß

Silber

Beige

Elfenbein

Sarotti

Purpurrot

Blassgrün

Tannengrün

Moosgrün

Pastellblau

Stahlblau

DB703

Dunkelgrau

Graualuminium

Holz hell

Holz dunkel

Braun meliert

Dunkelbraun meliert

Golden Oak

Huizen zo individueel
als haar bewoners.
Wonen is een kwestie van persoonlijke smaak.
De één waardeert de directheid van de moderne architectuur, waar de andere naar de
warmte van een romantisch zadeldak verlangt.
Met ROMA is alles mogelijk en zelfs een beetje
meer.
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Materiaal & Ontwerp

Laat u inspireren en vraag uw vakhandel of
architect naar de mogelijkheden. De ROMA
zonweringsystemen overtuigen niet alleen door
comfort, veiligheid en isolerende eigenschappen, maar zeker ook door zijn esthetische
uitstraling.

Het juiste rolluik
is precisiewerk.
ROMA heeft voor elk detail de juiste oplossing.
In basis adviseren wij u het rolluik uit de XPserie. Deze is eenvoudig uitvoerbaar met extra
functies zoals een insectenhor, die ook in een
later stadium kan worden toegevoegd.

Voor de hoge eisen bij nieuwbouwtoepassingen, adviseren wij het inbouwelement PURO:
visueel opvallend, effectieve warmteisolatie en
zo multifunctioneel dat een latere omzetting
naar een buitenjaloezie tot de mogelijkheden
behoort.
Onderstaande tabel geeft u geeft u inzicht
voor vele opties – onze ROMA dealers staan u
graag met raad en daad bij.

De modellen uit de P-serie van ROMA laten
zich toepassen op plaatsen waar een slanke
rolluikkast wordt gevraagd.
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Materiaal & Ontwerp

Opbouwrolluiken

RONDO.XP

QUADRO.XP

INTEGO.XP (boven met QUADRO)

(boven met Solarpakket)

tevens uitvoerbaar met PENTO

PURO.XR

KARO

RA.2

TRENDO (uitvoering PENTO)

TRENDO (uitvoering QUADRO;

PENTO.XP

Niet getoond: opbouwrolluiken uit de P-serie.

Inbouwrolluiken

PURO

Schuine rolluiken

TRENDO (uitvoering RONDO)

boven met Solarpakket)

Renovatierolluiken

TERMO.F (met vervanging

TERMO.R (zonder vervanging

van het raam)

van het raam)

Kwalitatief en innovatief
geproduceerd in Duitsland.
Slechts drie decennia waren nodig om het
familiebedrijf ROMA tot nummer één producent
van rolluiken in Duitsland te maken. Bovendien
gooit ROMA altijd hoge ogen met innovatieve
oplossingen voor buitenjaloezieën en screens.
Eén van de geheimen van dit succes is een
duidelijke keuze voor productie binnen Duitsland. ROMA’s rolluiken, buitenjaloezieën en
screens komen van vier verschillende productielocaties in Duitsland.
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ROMA

Ook de aanhoudende samenwerking met
architecten en zonweringspecialisten helpt ons
de zon steeds een stapje voor te zijn.
Vanuit de vestiging in Zevenbergen ondersteunt ROMA Benelux BV een dealernetwerk
van zonweringspecialisten in Nederland en
België. De combinatie “Deutsche Gründlichkeit” en “Nederlandse handelsgeest” maakt dat
onze kwaliteit ook uw gevel kan sieren.

ROMA Forum Burgau

ROMA hoofdkantoor en fabriek Burgau

ROMA fabriek Rostock

ROMA fabriek Oschatz

ROMA fabriek Ludwigshafen

Rolluiken

Buitenjaloezieën

Screens

Van advies tot montage.
Onze partners
verstaan hun vak.
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