
GARAGEDEUREN

Groei voor
ruimte en
veiligheid.



Hoogste kwaliteit
en veiligheid.
Garagedeuren
van ROMA.
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Laagplafond-, roldeuren 
en rolhekken uit Duitsland.

Het ranke profiel van een laagplafond- of roldeur.

Wie op zoek is naar iets speciaals voor de 
garage, kiest al gauw voor een volautomati-
sche ROMA deur van aluminium. Laagplafond-, 
roldeuren en rolhekken van ROMA worden ge-
maakt van kwalitatief hoogwaardig aluminium, 
zijn onderhoudsarm en bieden jarenlang zeker-
heid. Ze worden uitsluitend met een motor 
uitgevoerd en middels een intelligente techniek 
aangestuurd. 

Het fijne lamellenprofiel onderscheidt zich in 
de markt van de gewone panelen sectionaal-

deuren. Minimaal ruimteverlies tezamen met de 
geavanceerde en volledig ingekapselde tech-
nologie geven de garage zowel van binnen als 
van buiten een degelijk uiterlijk. Elke deur wordt 
individueel op maat gemaakt en past perfect in 
uw garage. 

ROMA garagedeuren zijn gecertificeerd en vol-
doen aan de strenge veiligheids- en prestatie-
eisen volgens de productnorm DIN EN 13241-1. 
Gegarandeerd middels de CE-markering en 
meegeleverde documentatie.
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Oplossingen die uw ruimte
en veiligheid vergroten.

ROMA garagedeuren zwaaien niet open. Dit betekent dat 
waardevolle ruimtes in en voor de garage bruikbaar blijven. 

Meer comfort en vrijheid door de afstandsbediening.

Het efficiënt gebruik van de ruimte is een op-
vallend voordeel van de ROMA garagedeuren. 
In plaats van te kantelen, openen onze deuren 
ruimtebesparend en voorkomen zo niet alleen 
schade aan uw auto, maar benutten zo tevens 
optimaal de ruimte. Bovendien bieden ze ef-
fectieve bescherming tegen weersinvloeden, 
diefstal en beschadiging. 

Alle ROMA garagedeuren worden op maat 
gemaakt, afgestemd op uw persoonlijke wen-
senen in een halve dag gemonteerd zonder 
vervuiling of extra kosten. De hoogwaardige 
roestvrije aluminiumconstructie garandeert 
een lange levensduur en onderscheidt zich 
bovendien wegens haar onderhoudsvriendelijk 
gebruik.



Veiligheid speelt een hoofdrol bij ROMA. Daar-
om zijn ROMA garagedeuren uitgerust met een 
obstakelbeveiliging, die de deur stopt als deze 
op een hindernis loopt. Hierdoor voorkomt u 
letselschade. Tevens zijn de bewegende onder-
delen goed afgeschermd, doordat de techniek 
is ingekapseld, wordt inklemmingsgevaar 
voorkomen. 

Door de optionele noodhandbediening bent u 
in elke (nood)situatie verzekerd van een door-
gang. Tot slot worden onze deuren standaard 
uitgerust met een optilbeveiliging waardoor 
dieven nog beter buiten de deur worden ge-
houden.

Beschermt 
bij inbraak, 
stroomuitval 
en spelende 
kinderen.
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Noodontgrendeling

Noodhandbediening

Automatische veiligheidsstop



Afstandsbedieningen uit
de goede moderne tijd.

Herinnert u zich de tijd, dat u in weer en wind 
uit de auto moest stappen om de garage te 
openen? En u de sleutel dan ook nog uit uw 
handen liet vallen? Die goede oude tijd had 
ook zo zijn nadelen.  
 
Daarom worden alle plafonddeuren van ROMA 
uitgevoerd met afstandbediening. Ook onze 
roldeuren kunnen zonder probleem worden 
uitgerust met een afstandsbediening. Hierdoor 
kunnen we de “goede oude tijd” achter ons 
laten.

Moderne en handzame afstandsbediening: 
ROMA deuren openen en sluiten met één 
druk op de knop.

Ook uit te voeren met codeschakelaar in 
het geval u de afstandsbediening niet bij 
de hand hebt.
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Roldeur
ROLENTO

Roldeur ROLENTO10





De rollende ruimtebespaarder:
Roldeur ROLENTO

Alle kabels lopen bij de ROLENTO door de geleiders. De geïnte-
greerde verlichting maakt deze verfijnde besturing compleet.

Roldeur ROLENTO: De maximale breedte is afhankelijk van de 
deurhoogte. Informeer naar de mogelijkheden bij de specialist.

Breedte tot 5600 mm

Hoogte
tot 3400 mm

Roldeur ROLENTO

ROLENTO van ROMA biedt meer dan alleen 
ruimte voor de auto. Omdat hij, net als al onze 
deuren, verticaal opent en sluit heeft u de mo-
gelijkheid, om zowel aan de voor- als achter-
kant van de deur te parkeren. De deur rolt op 
in een kast, waardoor u ruimte behoudt voor 

opslag aan het plafond. Ook de zijgeleiders 
besparen ruimte. Zo heeft u niet alleen plaats 
voor een auto maar kunt u ook zaken kwijt die 
niet overbodig in huis hoeven rond te slingeren. 
ROLENTO is met gestandaardiseerde en indivi-
dueel instelbare extra functies beschikbaar.
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Laagplafonddeur
GECCO
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Veiligheidsnormen inclusief:
Laagplafonddeur GECCO

Breedte tot 3250 mm

Hoogte
tot 2500 mm

Laagplafonddeur GECCO van ROMA is uitermate geschikt voor 
enkelvoudige garages met beperkte inbouwmogelijkheden.

Het extra comfort: GECCO wordt standaard geleverd met 
draadloze besturing en twee handzenders.

Minimaal ruimteverlies

vanaf 53 mm

vanaf
60 mm

Heeft u plannen om uw garage te renoveren? 
Betrek hierin dan de GECCO. Hij wordt aan het 
plafond van de garage gemonteerd. De deur is 
uitgerust met een zeer geruisloze motor en be-
hoeft voor en achter de deur geen extra ruimte.

De optilbeveiliging houdt dieven buiten en 
obstakelherkenning voorkomt mogelijk letsel bij 
beweging van de deur. Het gladde oppervlak 
van de geleiders staat garant voor een eigen-
tijdse uitstraling. GECCO kan normaliter in één 
dag gemonteerd worden.



Laagplafonddeur
SILENTO
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Laagplafonddeur
SILENTO



77 mm

Innovatie die je nauwelijks hoort:
Laagplafonddeur SILENTO

Laagplafonddeur SILENTO: de maximale breedte is afhankelijk 
van de deurhoogte. Informeer bij uw ROMA dealer.

Heeft u geen netspanning in uw garage? Geen probleem: 
solaraandrijving met accu-pack maakt plaatsing toch mogelijk.

Minimaal ruimteverlies

vanaf 76 mm

Breedte tot 5000 mm

Hoogte
tot 3000 mm

Laagplafonddeur SILENTO

SILENTO van ROMA combineert een aantal in-
novaties: de bewezen glijtechniek staat garant 
voor absolute stilte. Gecombineerd met de 
SIMA aandrijving loopt en stopt de deur zeer 
beheerst. Een tweezijdig gesloten veerme-
chanisme houdt het pantser op zijn plaats en 
compenseert zo het gewicht (Duo Balance 
System). Zelfs bij motorstoring of bij een 

gebroken veer blijft het pantser in de actuele 
positie. De aandrijfmotor ligt in het midden van 
de garagedeur en maakt grote breedtes mo-
gelijk, zelfs bij een laag plafond. SILENTO kan 
ook zonder netspanning met een solarmotor 
worden uitgevoerd.
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Geldt voor auto‘s 
en garagedeuren 
als succesformule: 
Made in Germany.
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ALUMINO

Lamellen die zich op lange 
termijn onderscheiden.

U vindt bij ROMA de garagedeur die bij u past. 
De aluminium lamellen zijn dubbelwandig, ge-
vuld met een milieuvriendelijk schuim, zeer sta-
biel en ontworpen voor een lange levensduur. 
Afhankelijk van de garagedeur en de lamel kunt 

u uit 60 populaire kleuren kiezen. Of het nu 
een designlamel, een lamel met lichtvenster of 
zelfs een ventilatielamel is – bij ROMA geldt de 
kwaliteit als hoogste prioriteit.

Designlamel Rolhek G77

Lichtvensterlamel Ventilatielamel Rolhek G72
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Onze kleuren,
uw smaak.

Lichtgrau

Holz dunkel Folies

Grau

Purpurrot

WeißPerldunkelgrau

Tannengrün

Silber

Moosgrün

Beige Elfenbein Sarotti

Holz hell

Stahlblau

DB703GraualuminiumAnthrazitgrau

Uw individuele ontwerpeisen moeten niet voor 
uw garage stoppen. Daarom kunt u bij ons kie-
zen uit een verscheidenheid aan mooie kleuren 
en opties. Ook door toepassing van licht-
vensters (voorbeeld op pagina 13) kunt u uw 
garage individualiteit geven. Door de natuurlijke 

lichtbron bent u onafhankelijker en heeft u een 
aantrekkelijk designelement. Alle oppervlakken 
van de ROMA-garagedeuren zijn weerbesten-
dig, lichtbestendig en behoeven geen extra 
behandeling. Eenvoudig te onderhouden en 
te reinigen.



GECCO SILENTO SILENTO.
TSA

ROLENTO Rolltor B3 Rolltor F1 Rolltor 
E55/77

PROTEGO 
B1

PROTEGO 
B2

PROTEGO 
F1

Motorbediening n n n n n n n n n n

Afstandbediening n n n n n n n n n n

Sleutelschakelaar n n n n n n n n n n

Codeschakelaar n n n n n n n n n n

Draadloze
codeschakelaar

n - - n n n n n n n

Hindernis herkenning n n n - - - - - - -

Onderlijstbeveiliging - - - n n n n n n n

Noodontgrendeling n n n n n n n n n n

Integrierte 
Notbedienung

- - - n n - - n n -

Geïntegreerde
noodhandbediening

- - - n n n n - - -

Optilbeveiliging n n n - - - - - - -

Geluidarme ophanging - - - n n n - n n n

Aanrolsysteem - - - n n n - - n n

Afrolbeveiliging - - - n n n n n n n

Techniek volgt verlangen.
Een overzicht.

Materiaal & Design

Intelligentie komt uit het Latijn en betekent 
inzien en begrijpen. ROMA vertaalt dit in het 
begrijpen van de behoefte van de gebruiker. 
Daarom onderscheiden de garagedeuren van 
ROMA zich niet alleen door een minimaal 
ruimteverlies, maar ook door een uitgebreid 

beveiligingsconcept. Bepaal de techniek die 
voor uw situatie passend is en geniet naast 
de gewonnen ruimte ook van de uitgebreide 
verscheidenheid aan unieke ontwerpmogelijk-
heden. Over de techniek kan worden gediscus-
sieerd – Over smaak nooit. 
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GECCO

ROLENTO

SILENTO SILENTO solar SILENTO.TSA

B3 F1

PROTEGO F1

Rolhekken

Roldeuren

Laagplafonddeuren

E55 und E77

PROTEGO (basis ROLENTO)



ROMA

Kwaliteit en innovatie 
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. 

Een van de geheimen van dit succes is een 
duidelijke keuze voor productie binnen Duits-
land. ROMA’s rolluiken, buitenjaloezieën en 
screens komen van vier verschillende produc-
tielocaties in Duitsland.

Ook de aanhoudende samenwerking met 
architecten en zonweringspecialisten helpt 
ons de zon steeds een stapje voor te zijn. 

Vanuit de vestiging in Zevenbergen onder-
steunt ROMA Benelux BV een dealernetwerk 
van zonweringspecialisten in Nederland en 
België. De combinatie “Deutsche Gründlich-
keit” en “Nederlandse handelsgeest” maakt 
dat onze kwaliteit ook uw gevel kan sieren.
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ROMA Forum Burgau

ROMA hoofdkantoor en fabriek Burgau ROMA fabriek Rostock

ROMA fabriek Oschatz ROMA fabriek Ludwigshafen

ROMA Forum Burgau



www.roma.de

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO,
ROLENTO, SILENTO, GECCO, funky, GENIO, SIDEO, zijn geregistreerde handelsmerken van ROMA KG, Burgau. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.
Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Tekst en afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten die niet tot het standaardpakket behoren.

© 2013 ROMA KG, 89331 BURGAU, DEUTSCHLAND, 05.2013, 6060042

Onze partners
zijn uw partners.

Rolluiken Buitenjaloezieën Screens




