We believe there
is no substitute for
the beauty of
natural daylight

Ons
verhaal

“Met VALO creëren we innovatieve rolgordijnen met oog
voor een strak en architecturaal design.”
VALO zoekt als specialist in binnenzonwering steeds naar
innovatieve oplossingen die ieders comfort ten goede
komen.
Bij VALO draait alles rond natuurlijk licht.
De naam VALO betekent licht in het Fins. Er is namelijk
niets dat meer sfeer en energie in een leefomgeving brengt
dan natuurlijk licht. Voldoende zonlicht geeft positieve
energie waardoor u zich beter in uw vel voelt. Maar ten
gepaste tijde moet u dit licht ook kunnen filteren.
In overleg met onze partners - architecten, installateurs en
bouwheren - zoeken wij steeds naar de beste oplossing qua
zonwering.
Een toegevoegde waarde leveren aan de architectuur en
het comfort van gebouwen is voor ons een must. Op die
manier kunt u op elk moment de gewenste sfeer in huis of
op kantoor zelf vormgeven.
Met onze nieuwste innovaties spelen we volop in op de
toenemende vraag naar minimalistische design rolgordijnen
op grote afmetingen.
Let’s roll!
Aline & Louis Breemersch

Design Roll
Minimalistisch met architecturaal design

De Design Roll speelt in op moderne,
strakke architectuur met minimalistische
raamprofielen. Dankzij een ingenieuze
nieuwe technologie, verwerkten we de
motor van deze elektrische rolgordijnen
onzichtbaar in de gordijnbuis. Dit zorgt voor
een minimalistisch, strak en stijlvol design.
Bovendien brengen we hier de standaard
spatie van 3 à 4 cm tussen de gordijnrand en
de muur terug tot slechts 1,5 cm! Een unicum.
VALO is de enige rolgordijnontwikkelaar
ter wereld die de motor van elektrische
rolgordijnen onzichtbaar in de gordijnbuis
inwerkt én dit systeem tegelijk in XXL-formaat
feilloos laat werken. Wij hebben er een
patent op en zijn hiermee voortrekkers
op de wereldwijde markt.

onzichtbare
afwerking
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tssn raam en
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Classic Roll
Industrieel en strak

Deze elektrische rolgordijnen met
industriële afwerking passen perfect
in een loft of kantoorgebouw. Ze worden
in een nis geplaatst of zichtbaar voor
een industriële look. Ook onze Classic
Roll is perfect toepasbaar voor grote
raampartijen.
Al onze elektrische rolgordijnen zijn
bovendien bedienbaar via schakelaar,
afstandsbediening of een app op
uw smartphone.
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Basic Roll
Manueel met ingebouwd reductiesysteem

Onze manuele rolgordijnen zijn ideaal
voor kleinere glaspartijen. Ze hebben een
metalen kettingsysteem om handig op
en af te rollen. Omhoog trekken verloopt
extra soepel en licht dankzij
een ingebouwd reductiemechanisme.
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uitgebreide
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Duo Design Roll
Minimalistisch met architecturaal design

De Duo Design Roll is de gekoppelde versie
van de Design Roll. In deze uitvoering gaan
we dubbel zo breed als de enkele uitvoering.
Dankzij onze innoverende technologie kunnen
we de spatie tussen beide doeken herleiden
tot slechts 2 cm!
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slechts 2 cm
tssn beide
doeken

Waarom Valo?

Wij helpen u
graag verder!

Uitmuntend vakmanschap, oogstrelend design,
ongeëvenaarde precisie en een ongekende garantie
van Belgische bodem.

Een technisch perfect product met een strak design moet
ook juist gemonteerd worden. Daarom werken we met een
selectief partnernetwerk. Al onze partners worden opgeleid
tot gecertificeerde techniekers. Wij gaan voor aandacht
tot in de kleinste details.

Dat is waar VALO voor staat!
-

Topkwaliteit
Echtheidsgarantie via ons patent
Architecturaal design
Innovatie uit eigen Belgisch atelier
Gratis extra garantie
Meer dan 30 jaar ervaring
Plaatsing door gecertifieerde techniekers
UNIZO authenticiteitslabel ‘Handmade In Belgium’

Ardooisesteenweg 305
8800 Roeselare
0499 90 12 76 . info@valo-blinds.com
www.valo-blinds.com

