ROLGORDIJNEN

ROLGORDIJN SMALL – RS
Het SMALL rolgordijn van M + N Projecten
is ontworpen voor rolgordijnen met een
kleine roldiameter en biedt een esthetische
oplossing voor kleinere ramen. De afmetingen van het rolgordijn zijn geheel op de
maat van het raam afgestemd.

Eenvoudig monteren met bevestigingsprofiel
Of u het rolgordijn nu aan het plafond of
aan de muur monteert, u zet het rolgordijn
met montageprofiel eenvoudig als geheel
in de clipjes vast.

Een gepatenteerd verende einddop met
vergrendeling zorgt voor eenvoudige,
handige installatie met beugels.

Met de vlakke montageclip kunt u het
gordijn snel en gemakkelijk met een zo
klein mogelijke opening aan de muur of het
plafond bevestigen.

Het veermechanisme maakt bevestiging
van het rolgordijn eenvoudiger en compenseert eventuele onnauwkeurigheden in de
ruimte tussen de beugels.

Discreet cassetteprofiel
Een rond, uit twee delen bestaande cassette
past perfect bij de omgeving en kan snel en
moeiteloos met clipjes aan de muur of aan
het plafond worden gemonteerd.

Er is een passende profielzijgeleiding bij
het cassetteprofiel, met optionele borstelafdichting.
Uiteenlopende bedieningsmogelijkheden
Afgezien van de handmatige bedieningsmogelijkheden zoals een ketting of -koord
aan de zijkant en veerbediening, kan een
klein rolgordijn ook met een 24 V motor
worden uitgerust.
Met de verstelbare koordhouder kan de
onopvallende draadzijgeleiding aan de
zijkant aan de muur of de vensteropening
of, indien gewenst, aan de vloer worden
bevestigd. De koordhouder is ook geschikt
voor middelgrote rolgordijnen.

ROLGORDIJN MEDIUM – RM
Het MEDIUM rolgordijn biedt uiteenlopende mogelijkheden en modellen.
Door de flexibele oplossingen voor kappen,
beugels of montageprofiel, ronde en
vierkante cassettes met bijbehorende
wikkelbuizen en bedieningsmogelijkheden,
kan het middelgrote rolgordijnsysteem
nagenoeg perfect aan iedere wens voldoen.
Voor optimale verduistering wordt de stof
met behulp van de eindkapjes van het
onderprofiel door een zijprofiel geleid.
In de rails kunnen ook stevige borstels
worden aangebracht.
Gepatenteerde wikkelbuizen (Ø29/Ø38 mm)
met excentrische interne omtrek vangen
afwijkingen op voor stevige en nauwkeurige bevestiging van de onderdelen.

Bedieningsgemak
De beproefde Ø4,5 x 6,0 mm kettingbediening is ook verkrijgbaar met
kettingen van matte kogeltjes voor een
eigentijdse en toch tijdloze uitstraling. Een
bijpassende, onopvallende kettingstopper
en een elegante kettingverbinder die ook
als stopper kan dienen, zijn verkrijgbaar.
Naast de veerbediening is er ook een
mogelijkheid voor slingerstangbediening
voor zwaardere belastingen en verhoogde
veiligheid. Bij deze mogelijkheid kunt u
door de dubbele eindstop een hoogste en
een laagste stand instellen.
De handige motoroplossingen omvatten
verschillende 24 V motoren alsook een
uitvoering met een 230 V motor.

Alternatieven voor montage
Cassetteprofielen en montageprofielen
worden snel en moeiteloos met clipjes aan
de muur of aan het plafond gemonteerd.
Het montageprofiel kan ook handig met
behulp van een aluminium montagesteun
met schroef worden gemonteerd, maar er
is ook een aluminium montagesteun in de
vorm van een hoeklijn met schroef voor de
cassettes.
Het tweedelig onderprofiel is vlak aan
de ene en rond aan de andere kant voor
gebruik met verschillende soorten rolgordijnen. Het onderprofiel wordt snel en
stevig met een zelfklevende keder aan de
stof bevestigd en kan bij lichte gordijnen
eenvoudig worden verzwaard.

ROLGORDIJN LARGE – RL
Het LARGE rolgordijn is de oplossing voor
alle rolgordijnen met een groot oppervlak
van maximaal 16 m2. Bij deze rolgordijnen
kunnen zware stoffen worden gebruikt
en zij bieden de ideale oplossing voor de
moderne architectuur met steeds grotere
glasoppervlakken.
Het systeem bevat ook flexibele mogelijkheden voor kappen en cassettes, alsmede
zijgeleidingen om aan alle eisen te voldoen.
Een geavanceerd wikkelbuis systeem met
drie diameters en verschillende adapters
maakt het bedieningsmechanisme en de
einddoppen geschikt voor alle asdiameters.
U kunt kiezen uit verschillende onderprofielen die flexibel kunnen worden
verzwaard.

Bedieningsmogelijkheden
Een soepel lopende kettingbediening kan
worden uitgevoerd met een ketting van
kunststof kogeltjes van Ø6 x 12 mm of Ø4,5
x 6 mm in alle kleuren of met een ketting
van metalen kogeltjes van Ø4,5 mm.
Hulpveren verzekeren moeiteloze
bediening van zelfs zware rolgordijnen.
Als alternatief is er een slingerstangaandrijving met een verhouding van 3:1.
Door de dubbele eindstop kunt u een hoogste
en een laagste stand instellen.
Verschillende 230 V motoren bieden de
gemakkelijkste bediening voor grote
rolgordijnen.

Eenvoudige, nauwkeurige installatie
Speciale 360° draaibare beugelinzetstukken
zorgen voor nauwkeurige uitlijning en
plaatsing van de beugel.
Door variabele montage met een beugel
kan het gordijn nauwkeurig en onzichtbaar
aan de muur of het plafond worden bevestigd.
Een verende einddop maakt uitlijning
van de wikkelbuis mogelijk, zodat onnauwkeurigheden bij de montage van
maximaal 4 mm in iedere richting kunnen
worden opgevangen.
Alle types kunnen aan elkaar worden
gekoppeld en een verstelbare eindstop
biedt de mogelijkheid om alle rolgordijnen
op exact dezelfde hoogte in te stellen.

ROLGORDIJNEN VOOR ALLE MAATVOERINGEN
Met de Small, Medium en Large rolgordijnen
biedt M + N Projecten drie maatvoeringen
en zo de juiste oplossing voor iedere wens.
Ieder systeem bevat een passende reeks
van specifieke types die verschillen in
bedieningsmogelijkheden, configuraties en
mogelijke toepassingen.
Perfecte productie op maat in verband met
de architectuur voor wat betreft ontwerp,
bediening, veiligheid en uiterlijk wordt in
ieder situatie gegarandeerd.

Dankzij het modulaire concept met zo min
mogelijk onderdelen verzekeren de rolgordijnen van M + N Projecten efficiëntie op
het gebied van fabricage.
Alle onderdelen, kappen, cassettes en
zijgeleidingen onderscheiden zich door
hun elegante, onopvallende ontwerp dat in
iedere situatie kan worden geïntegreerd.

Hoogwaardige materialen en kwaliteitsgarantie staan voor perfecte werking en
een fraai, eersteklas rolgordijn.
Zichtbare onderdelen en profielen zijn
perfect op elkaar afgestemd. Alle profielen
zijn geanodiseerd in zilver of voorzien van
poedercoating in wit, zwart of beige. Het
grote systeem is ook verkrijgbaar in grijs.
De kunststof onderdelen zijn op elkaar
afgestemd in wit, grijs, zwart of beige.

TYPEOVERZICHT ROLGORDIJNEN
Rolgordijn Small - RS

maximum afmeting

Rolgordijn Medium - RM

Beugel

Montageprofiel

Casette
rond

Beugel

Montageprofiel

Casette
rond

Casette
vierkant

Beugel
afdekprofiel recht

Montageprofiel
afdekprofiel recht

Beugel
afdekprofiel rond

Montageprofiel
afdekprofiel rond

1,80 x 2,50 m

1,80 x 2,50 m

1,80 x 2,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

2,80 x 3,00 m

RS01

RS11

RS21

RM01

RM11

RM21

RM31

RM41

RM61

RM51

RM71

RS02

RS12

RS22

RM02

RM12

RM22

RM32

RM42

RM62

RM52

RM72

RS05

RS15

RS26

RM06

RM16

RM26

RM36

RM46

RM66

RM56

RM76

RM07

RM17

RM27

RM47

RM67

RM57

RM77

RM01
RM06
RM07

RM11
RM16
RM17

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM41
RM46
RM47

RM61
RM66
RM67

RM51
RM56
RM57

RM71
RM76
RM77

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM41
RM46
RM47

RM61
RM66
RM67

RM51
RM56
RM57

RM71
RM76
RM77

Ketting

Bediening

Veer

Koord

Motor

Slingerstang

Zijgeleiding

RS01
RS05

RS11
RS15

RS21
RS26

Draadgeleiding

RS21
RS26
Profielgeleiding

Overige

RM01
RM06
RM07
Koppelen

RM11
RM16
RM17

ROLGORDIJN SMALL – RS
Rolgordijn Large - RL
Beugel

Casette
rond

Casette
vierkant

Montageprofiel
afdekprofiel recht

Montageprofiel
afdekprofiel rond

• Breedte

:

max. 1,80 m

• Hoogte

cassette rond

:

max. 2,00 m

• Hoogte

beugel/montageprofiel :

max. 2,50 m

• Remvermogen

:

max. 2,5 kg

• Wikkelbuis

:

Ø20 / Ø29 mm

• Onderprofiel

:

11 x 23 mm

• Beugel

:

55 x 39 mm

:

63 x 57 mm

• Cassette
4,00 x 4,00 m

RL01

4,00 x 4,00 m

RL21

4,00 x 4,00 m

RL31

4,00 x 4,00 m

RL61

4,00 x 4,00 m

RL71

rond

ROLGORDIJN MEDIUM – RM
• Breedte

:

max. 2,80 m

• Hoogte

:

max. 3,00 m

• Remvermogen

:

max. 5,0 kg

• Wikkelbuis

:

Ø29 / Ø38 / Ø44 mm

• Onderprofiel

:

13 x 29 mm

• Beugel

:

64 x 55 mm

• Cassette

rond

:

80 x 78 mm

• Cassette

hoekig

:

75 x 77 mm

ROLGORDIJN LARGE – RL
RL06

RL07

RL01
RL06
RL07

RL01
RL06
RL07

RL26

RL27

RL21
RL26
RL27

RL36

RL37

RL31
RL36
RL37

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL66

RL67

RL61
RL66
RL67

RL61
RL66
RL67

RL76

RL77

RL71
RL76
RL77

• Breedte

:

max. 4,00 m

• Hoogte

:

max. 4,00 m

• Remvermogen

:

max. 12,0 kg

• Wikkelbuis

:

Ø43 / Ø52 / Ø65 mm

• Onderprofiel

:

18 x 36 mm

• Onderprofiel

:

14 x 28 mm

• Beugel

:

85 x 60 mm

• Cassette

rond

:

118 x 113 mm

• Cassette

hoekig

:

118 x 102 mm

RL71
RL76
RL77

M + N Projecten. Onder voorbehoud van drukfouten,
fouten en wijzigingen.
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