
SCREENS 

Het spel
met zicht
en schaduw.
Screens voor ramen en deuren. ROMA levert kwaliteit in alle kleuren.



Screens voor 
ramen en deuren.
ROMA levert 
kwaliteit in alle 
kleuren.
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Rolluiken Buitenjaloezieën Screens

Rolluiken, buitenjaloezieën 
en screens uit Duitsland.

Hoe word je marktleider in de wereld van
de zonwering? In Burgau in het Beierse 
Schwaben, het hoofdkantoor van ROMA, 
werken we dagelijks aan nieuwe innovatieve 
antwoorden.
Eén ding kunnen we, dankzij onze jarenlange 
ervaring, met zekerheid zeggen: de sleutel tot 
succes ligt in zonweringssystemen, die meer 
bieden dan zonwering alleen. 

Met rolluiken, buitenjaloezieën en screens van 
ROMA heeft u niet alleen de sfeer in de kamer, 

het binnenklimaat, de veiligheid en het efficiënt 
energieverbruik in uw huis onder controle. Ook 
voldoen onze producten esthetisch gezien aan 
de eisen die men hieraan heden ten dagen stelt 
– en dan vooral de screens.

Meer dan 11.000 dagen zon-ervaring bundelen 
zich bij ROMA: het merk voor uw raam. Bekijk 
de vele extra mogelijkheden bij het ontwerp 
van uw huis. Laat u informeren door een zon-
weringsspecialist of vraag het uw architect.
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Het mooiste uitzicht dat een
zonwering kan bieden.

Een combinatie van zonwering buiten en bescherming 
tegen verblindend licht binnen.

Geniet van daglicht zonder verblind te worden.

Screens van ROMA overtuigen niet alleen 
vanwege hun zonwerende en afschermende 
eigenschappen. Bovendien is ook de functi-
onaliteit uniek: ze bieden bescherming tegen 
hitte en inkijk en laten toch voldoende daglicht 
binnen voor een natuurlijke sfeer in de kamer 

en goed zicht naar buiten. Dit alles zonder ex-
tra moeite, omdat de screens van ROMA weer-
bestendig en vrijwel onderhoudsvrij zijn. Ook bij 
het creëren van sfeer in de woning dienen zich 
volledig nieuwe mogelijkheden aan.
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Lichtdoorlatende
screens: leven in
sensualiteit.



Groot zipscreen met verstekhoek

Tot zes meter breedte uit één stuk.

Het is één van de mooiste vakantiegevoelens: 
de eerste zonnestralen op het kussen, verse 
ochtendlucht in de slaapkamer. Dit gevoel 
kunt u nu elke dag hebben. 

Dankzij de lichtdoorlatende screendoeken 
van ROMA kunt u op elk gewenst moment 
genieten van helder licht in de slaapkamer. 
Voor een zonsopgang die al uw zintuigen 
doen prikkelen.

Een zonsopgang doen 
alle zintuigen ontwaken. 
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De stoffen zijn lichtdoorlatend. De verduisteringsscreens laten geen licht in de kamer.

Maximale bescherming 
tegen de zon, met 
maximale kleurenresolutie.

Ook in ons gematigd klimaat kan de zon soms 
te veel worden. Met de screens van ROMA 
hoeft u het natuurlijke kleurenspel van de sei-
zoenen niet te missen. 
De stoffen reflecteren, afhankelijk van de kleur, 

het grootste deel van de straling vóór het raam 
– zonder u het zicht naar buiten te ontnemen. 
Hierdoor kunt u de kamertemperatuur regelen 
en nog steeds genieten van het uitzicht op een 
mooie zomerdag.
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Voor de zachtste 
schaduw onder 
de zon.



Te veel van het goede is niet gezond – dat 
geldt met name voor de zon. Niet voor niets 
worden gebouwen in de zuidelijke landen heel 
anders gebouwd dan bij ons. Aan kamerplan-
ten, boeken en schilderijen ziet men vaak het 
resultaat van te veel UV-straling. 

Met ROMA-screens kan dit voorkomen wor-
den. Deze filteren, onafhankelijk van de stand 
van de zon, tot 98 % van de UV-straling en 
beschermen met hun weerbestendige en duur-
zame stoffen elke ruimte in huis. En dat zonder 
afbreuk te doen aan het natuurlijke licht.

Zomerlicht, 
helemaal 
zonder hitte.
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Zo houdt u het hoofd koel.

Donkere stoffen zijn in hoge
mate transparant.

Heldere stoffen verminderen
de transparantie naar buiten.
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Passend licht voor elke stemming.

Stoffen om van
te dromen.

Screens van ROMA zijn aantrekkelijke com-
ponenten die veel meer functies hebben dan 
alleen zonweren. Kinderen bijvoorbeeld hebben 
vaak behoefte aan een donkere slaapkamer. 
Screens van ROMA kunnen worden geleverd 
met een verduisteringsdoek, dat het licht redu-
ceert. Ook kunt u het screen laten bedrukken 
met uw favoriete motief. 

Het screen loopt geruisarm en zorgt voor 
noodzakelijke stilte. De stof is luchtdicht waar-
door er geen tocht kan ontstaan, zelfs niet bij 
een sterke wind. Dit screen zorgt ervoor dat 
zowel jong als oud rustig kunnen slapen.



De enige butler, waarnaar 
het zonlicht luistert.

Butlers zijn het toppunt van een comfortabel 
leven. Hetzelfde geldt voor de screens van 
ROMA. Bepaal zelf met een tijdklok wanneer 
uw screens tijdens uw afwezigheid omhoog of 
omlaag moeten. 

Of vertrouw op een zon-/windautomaat die, 
afhankelijk van lichtintensiteit en windsnelheid, 
het screen bestuurt. Met screens van ROMA 
spaart u de butler uit en is uw leven toch com-
fortabel.

Veiligheid & Bescherming18



Zon-/windpakket

Geautomatiseerde screens hebben nog 
een voordeel: een zon-/windpakket zorgt 
automatisch voor schaduw wanneer het de 
screens omlaag stuurt bij zonlicht en voor 
bescherming wanneer het de screens om-
hoog stuurt bij sterke wind.
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Levenskwaliteit
via het raam.
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De screens zijn ook geschikt, wanneer u in de avonduren wat langer op het terras wilt zitten.
Ze houden de warmte op het terras vast en laten geen tocht door.

Elegante en intuïtief te be-
dienen handzenders maken 
de bediening van de screens 
eenvoudig en comfortabel. 

De ROMA afstandsbediening 
is handzaam en neemt de 
controle over van zowel licht 
als zicht. 

De afstandsbediening
voor meer sensualiteit.

Wat is er nu handiger dan een afstandsbediening? Ook de screens van ROMA reageren met een
druk op de knop. Ze zijn eenvoudig te programmeren en kunnen enkele elementen maar ook 
groepen of centraal alle screens in uw hele huis aansturen. Zonder enige vorm van mechanische 
bediening zorgt dit voor meer esthetiek in huis.

Met de moderne ROMApad 
heeft u vandaag al het bedie-
ningsconcept van de toekomst 
in huis. Bestuur al uw zonwe-
ring automatisch en volgens 
programma.



Welkom in de
“feel good” sfeer.
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ENERGIE SPAREN.
DIE BESTE 
ENERGIEQUELLE 
ÜBERHAUPT.
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Zonwering tussen het glas reduceert de
binnenkomende warmte met 10 tot 15 %.

Zonwering aan de binnenkant laat de 
meeste warmte binnen.

Zonwering buiten is het meest effectief.
De reflectie van de zonnestralen ligt bij
veel screendoeken boven de 60 %.

Bespaar 70 % aan 
kosten op de airco!

Er is een goed alternatief voor de dure airco 
van uw woning: screens van ROMA. Deze 
screens kunnen de zon tot 70% reflecteren! 

De hitte blijft buiten waardoor het opwarmen 
van de kamers wordt voorkomen. De kosten 
die u hiermee bespaart, kunt u in iets anders 
investeren. 

Tip: bespaar ook in de winter kosten! Want 
de screens reduceren het warmteverlies naar 
buiten. 

Mocht u in de nabije toekomst van plan zijn 
om kozijnen te vervangen en ROMA screens te 
plaatsen, dan kunt u hier wellicht subsidie voor 
krijgen.



Ons kwaliteitszegel
in drie woorden:
Made in Germany.
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Hightech-textiel.

Polyesterdoek
Geweven doek van zeer 
sterke polyestergarens, 
PVC-gefixeerd in Précon-
traint-procedé.

Speciaaldoek
- Doek met metalen of
 metalen oppervlakte effect.
- Verduisteringsdoek

Glasvezeldoek
Doek, gemaakt van PVC-
gecoate glasvezelgarens, 
weefsoort Sergé.

Gedetailleerde informatie over de diverse doeken 
vindt u in de ROMA “Doekadviseur”.

Screens van ROMA hebben een waterbesten-
dige PVC-coating en zijn hierdoor eenvoudig 
te reinigen. Ze zijn er in een grote verscheiden-
heid aan kleuren, gemaakt van hoogwaardige 
materialen en weerbestendig. Alle weefseltypes 
(HLA) zijn volgens ISO 9001 ff. op kwaliteit 
getest en scheurbestendig. 

Elk weefseltype en elke kleur heeft zijn specifie-
ke eigenschappen zoals warmteisolatie,privacy, 
transparantie naar buiten en verblindingsbe-
scherming. Ook, absorptie, reflectieen trans-
missie van licht- en warmte-energie variëren. 
Laat u hierover door een vakman of architect-
informeren.



Meer dan slechts 150 kleuren. 
Voor doeken en typen.

Glasvezeldoek

Polyesterdoek

Speciaaldoek
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U kunt screens aanpassen aan uw wensen. 
De zichtbare aluminium delen kunnen worden 
gepoedercoat in nagenoeg elke gewenste 
kleur. Dit type afwerking is bijzonder resistent 
en uiterst kleurvast. 

Het doek bestaat uit een speciaal behandelde 
stof die heel veel schadelijke UV-straling filtert. 

Met meer dan 150 kleuren zijn er geen grenzen 
voor uw wensen. 

Vraag bij de ROMA dealer altijd naar de origi-
nele kleurstalen wanneer u een doek uitzoekt.



Zodat uw huis evenveel
stijl heeft als u.

Een huis is iets speciaals. Niet alleen omdat 
het veel werk en passie kost, maar ook omdat 
het deel uitmaakt van uw leven. Daarom wilt u 
het ook aan uw persoonlijke smaak en wensen
aanpassen. 

De producten van ROMA kunnen u hierbij 
helpen met een veelvoud aan details en toege-
voegde waarden zoals veiligheid, energiebe-
sparing, klimaat en ontwerp.





zipSCREEN

Wordt zonder te veel inspanning voor het raam 
gemonteerd, het screen reflecteert het zonlicht 
tot 70 %. Het screen loopt aan beide zijden 
over de hele hoogte in een geleiding en is 

bestand tegen sterke wind, doordat het d.m.v. 
spanning strak gehouden wordt. 
Het zip-SCREEN wordt standaard met motor 
geleverd en indien gewenst ook met afstands-
bediening.

Wilt u uw screen 
gezipt of gerold?

zipSCREEN zipSCREEN.S rollSCREEN PURO.XR-zip

Afstandbediening n n n n

Motor n n n n

Slingerstang n

Tijdklok n n n n

Zon-/windpakket n n n n

zipSCREEN werd met de reddot design 
award voor zeer hoge design-kwaliteit 
onderscheiden.
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rollSCREEN

zipSCREEN

PURO.XR-zip

zipSCREEN.S

rollSCREEN

Eveneens eenvoudig te monteren. Reductie 
van de zonnestraling tot 70 %. In tegenstelling 
tot zijn grote broer het zipSCREEN, loopt het 
doek niet in een zijgeleiding, alleen de onder-

lijst (onderste afsluiting van de rollSCREEN 
kast). Tussen doek en geleiding zit een ruimte 
van ca. 10 mm.

Ronde kast Vierkante kast Stucbare kast

Vierkante kast Stucbare kastRonde kast

Inbouwsysteem

Schachtsysteem
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Het ROMA-Forum: gebouwd
voor architectuur en ambacht.

Slechts drie decennia waren nodig om het fa-
miliebedrijf ROMA tot nummer één producent
van rolluiken in Duitsland te maken. Bovendien 
gooit ROMA altijd hoge ogen met innovatieve 
oplossing en 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 productielocaties 
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.



ROMA Forum Burgau

ROMA hoofdkantoor en fabriek Burgau ROMA fabriek Rostock

ROMA fabriek Oschatz ROMA fabriek Ludwigshafen



www.roma.de
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Onze partners
zijn uw partners.

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.

Rolluiken Buitenjaloezieën Screens




