




We kiezen ervoor om enkel samen te 
werken met lokale leveranciers die, net 
als wij, bewust inzetten op kwaliteit en 
duurzaamheid. Die uitgebalanceerde 
combinatie is onze garantie op een puur en 
vooruitstrevend product. Proudly presenting: 
the next generation of roller blinds. 
Let’s roll! 

ALINE EN LOUIS BREEMERSCH

Home of natural light

VALO betekent licht in het Fins. Het spel 
van natuurlijk licht is bepalend voor de 
sfeer, de energie en de levenskwaliteit van 
elke dag. De levenskwaliteit bevorderen en 
terwijl een toegevoegde waarde leveren 
aan de architectuur en het comfort van 
gebouwen, dat is wat wij met VALO 
ambiëren.

Onze rolgordijnen worden gekenmerkt 
door hun minimalistisch design, 
vernieuwende technologie en duurzame 
karakter. Als Belgische specialist in 
binnenzonwering blijven we constant 
innoveren en architecturale trends 
opvolgen. 





Verduisterende rolgordijnen in de 
slaapkamer voor een optimale nachtrust? 
Een lichtfilter om uw computerscherm altijd 
goed te zien? Of een privacyoplossing 
waarbij u het prachtige zicht naar buiten niet 
hoeft op te geven? Voor elke wens hebben 
we aangepaste binnenzonwering.

VALO binnenzonwering 

voor elk moment

Bovendien zorgen onze rolgordijnen dat 
schadelijke UV-straling buiten blijft. Zo is uw 
huid beschermd en hebben meubels minder 
kans op verkleuren. Ook de stralingswarmte 
van de zomerzon kan worden tegenhouden. 
Een optimale woon- en werkomgeving start 
voor ons bij de ideale lichtinval. 

DELIGHTED BY COMFORT



VALO

•  Valuable design

•  Advanced comfort 

•  Lifelong quality

•  Optimal sustainability 

STAAT VOOR







Design Roll

MINIMALISTISCH ROLGORDIJN  

MET ARCHITECTURAAL DESIGN

Maak kennis met het meest minimalistische rolgordijn ter wereld.  
Ons gepatenteerd systeem combineert een ultrastrak en 
gestroomlijnd design met ingenieuze technologie. Alle bevestigingen 
en motoren zijn weggewerkt en de spatie tussen de muur en 
het gordijn is herleid van 4 cm naar 1,5 cm. Deze innovatieve 
en stijlvolle binnenzonwering sluit perfect aan bij de architecturale 
lijnen van elke ruimte. 

Patented



Duo Design Roll

Duo Design Roll is de gekoppelde variant van onze Design Roll.  
Dit doordachte duosysteem laat slechts 2 cm tussen beide doeken 
en vormt zo de ideale binnenzonwering voor gevelbrede ramen.  

DE GEKOPPELDE VARIANT

VAN DE DESIGN ROLL

Patented





Design Roll en Duo Design Roll invoegen technische tabel

DesignRoll . Duo DesignRoll

DR63 DR78 DR100 DDR63 DDR78 DDR100

AFMETINGEN in mm

Steun 86x100 106x120 120x140 86x100 106x120 120x140

Max breedte 3000 4000 5000 6000 8000 10.000

Max hoogte 3000 4000 6000 3000 4000 6000

Min.breedte 650 650 650 1300 1300 1300

Max.opp. 3000x3000 4000x3600 5000x3200 6000 x 3000 8000x3600 10.000x3200

3000x4000 3000x6000 6000x4000 6000x6000

Nismaat 120x120 140x140 160x160 120x120 140x140 160x160

BEDIENING

Domotica x x x x x x

Smartphone/tablet x x x x x x

Afstandsbediening x x x x x x

Schakelaar  - x x  - x x

Ketting  -  -  -  -  -  -

MONTAGE

Bevestiging plafond/wand plafond/wand plafond/wand plafond/wand plafond/wand plafond/wand

Koppelbaar  -  -  - x x x

GARANTIE

XXL garantie * XXL garantie* XXL garantie* XXL garantie* XXL garantie* XXL garantie*

van 5 jaar van 5 jaar van 5 jaar van 5 jaar van 5 jaar van 5 jaar

* XXL garantie: Onze standaard 3 jaar garantie wordt verlengd tot de XXL garantie van 5 jaar na registratie op onze website.
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Design Roll

TOP OF THE BILL FEATURES

GEÏNTEGREERDE MOTOR

De motor zit volledig weggewerkt in de 
gordijnbuis en steun, perfect voor een 
minimalistisch geheel. 

ONZICHTBARE KABELDOORVOER

Alle kabels zitten netjes weg waardoor de 
architecturale lijnen nog beter tot hun recht 
komen.

Patented



METALEN LAGERPEN

De metalen lagerpen is niet alleen uiterst 
duurzaam, het is ook dé garantie op een 
stabiel systeem.

ONZICHTBARE BEVESTIGING 

Na de montage zijn er geen vijzen zichtbaar 
en is het oppervlak van de steun volledig vlak.

MINIMALE SPATIE

Wij reduceren de spatie tussen muur en 
doek van 4 cm naar 1,5 cm. Een unicum! 

XXL-AFMETINGEN

Design Roll is verkrijgbaar tot 5 meter breed 
of 6 meter hoog: perfect voor XXL-ramen.





Duo Design Roll 

EXTRA FEATURES

KOPPELING TOT 10 M BREED 

Duo Design Roll kan ingezet worden tot een 
breedte van maar liefst 10 meter.

SPATIE VAN 2 CM 

Dankzij onze innovaties kunnen we de spatie 
tussen 2 doeken tot 2 cm herleiden. 

Patented





Classic Roll

MINIMALISTISCH ELEKTRISCH  

ROLGORDIJN VOOR ELK INTERIEUR 

Classic Roll past in elke stijl, van gezellige woning tot functioneel 
kantoorgebouw. Het strakke gordijn kan subtiel in een nis worden 
geplaatst, maar het kan ook heel zichtbaar geplaatst worden om de 
kamer wat extra cachet te geven. Van XXL-afmetingen tot alle details 
in één tint, dankzij de verschillende afwerkingsmogelijkheden stemt 
u de rolgordijnen volledig af op de architectuur van de ruimte.  



ClassicRoll

CR63 CR78 CR100

AFMETINGEN in mm

Steun 80x90 95x110 120x140

Max breedte 3000 4000 5000

Max hoogte 3000 4000 6000

Min.breedte 650 650 650

Max.opp. 3000x3000 4000x3600 5000x3200

3000x4000 3000x6000

Nismaat 100x100 120x120 150x150

BEDIENING

Domotica x x x

Smartphone/tablet x x x

Afstandsbediening x x x

Schakelaar x x x

Ketting  -  -  -

MONTAGE

Bevestiging plafond/wand plafond/wand plafond/wand

Koppelbaar  -  -  -

GARANTIE

XXL garantie * XXL garantie* XXL garantie*

van 5 jaar van 5 jaar van 5 jaar

* XXL garantie: Onze standaard 3 jaar garantie wordt verlengd tot de XXL garantie van 5 jaar na registratie op onze website.
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Classic Roll

STIJLVOLLE FEATURES 

VERSTELBARE LAGERPEN

De verstelbare lagerpen zorgt voor een 
stabiele installatie die helemaal waterpas is 
met de ruimte. Zèlfs als het plafond niet  
100% recht loopt. 

XXL-AFMETINGEN

Classic Roll is verkrijgbaar tot 5 meter breed of 6 
meter hoog: perfect voor XXL-ramen. 



DETAILS IN ÉÉN KLEUR 

De lagerpen, motorsteun en alle vijsjes worden 
in dezelfde kleur gelakt. Helemaal in lijn met de 
architecturale uitstraling van uw rolgordijnen. 

ELEGANTE AFDEKKAP

Dankzij deze optie zijn de motor en alle 
bevestigingen netjes weggewerkt.





Basic Roll

KLASSIEK MANUEEL ROLGORDIJN  

Dit is het rolgordijn zoals u het kent … maar dan beter! 
Basic Roll werkt met een metalen kettingsysteem en heeft 
een reductiemechanisme voor een uiterst soepele bediening. 
Voor kleinere glaspartijen of ruimtes zonder elektrische 
aansluitingen is onze Basic Roll de ideale aankleding. 



BasicRoll

BR36 BR60

AFMETINGEN in mm

Max breedte 2000 4000

Max hoogte 2400 4000

Min.breedte 250 250

Max.opp. 2000x2400 4000x3400

3600x4000

Nismaat 100x100 120x120

BEDIENING

Domotica  -  -

Smartphone/tablet  -  -

Afstandsbediening  -  -

Schakelaar  -  -

Ketting x x

MONTAGE

Bevestiging plafond/wand plafond/wand

Koppelbaar  -  -

GARANTIE

XXL garantie * XXL garantie*

van 5 jaar van 5 jaar

* XXL garantie: Onze standaard 3 jaar garantie wordt verlengd tot de XXL garantie 
van 5 jaar na registratie op onze website.
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Basic Roll

SLIMME FEATURES  

XXL-AFMETINGEN

Basic Roll is hét manuele rolgordijn bij uitstek 
voor ramen tot 4 meter breed of hoog.  

RVS KETTINGBEDIENING

De ketting is van duurzaam RVS voor een 
lange levensduur.  



SLIM REDUCTIEMECHANISME 

Het rolgordijn wordt minder belast dankzij het 
reductiemechanisme in de ketting. Ook de 
manuele handeling wordt lichter.  

STIJLVOLLE DESIGNSTEUNEN

De steunen hebben een architecturale look en 
worden onzichtbaar bevestigd. 









Uw rolgordijnen 

bedienen

FUNCTIONALITY MADE EASY  

We houden het graag eenvoudig. 
Daarom ontwikkelden we verschillende 
mogelijkheden om uw rolgordijnen makkelijk 
te bedienen.



ELEKTRISCH COMFORT, ZELFS VANOP AFSTAND

Uw rolgordijnen openen of sluiten vanop 
afstand? Dankzij io-homecontrol van Somfy 
kan het! Deze draadloze technologie verbindt 
de gordijnen met uw smartphone of tablet 
zodat u ze altijd eenvoudig kan bedienen, 
waar u ook bent.

U kunt ook kiezen voor een schakelaar of 
afstandsbediening om in een handomdraai 
de ideale lichtinval te creëren. Zelfs de 
integratie in uw domoticasysteem is mogelijk. 
Wist u trouwens dat u een klokfunctie met 
verschillende tijdsintervallen kunt instellen?  
Zo gaan de rolgordijnen open en dicht 
volgens het ritme van uw leven! 

Mogelijk bij Design Roll & Classic Roll

Uw rolgordijnen 

bedienen

FUNCTIONALITY MADE EASY  



PRAKTISCHE BATTERIJ

Geen elektriciteitsaansluiting in de buurt? 
Dan biedt een batterij de oplossing. Bij kleine 
verbouwingen is dit systeem een ideaal 
alternatief om breek- en kapwerk voor nieuwe 
kabels te vermijden. U laadt de batterij tijdig op 
en de gordijnen kunnen eenvoudig elektrisch 
bediend worden. 

Mogelijk bij Classic Roll

DUURZAME KETTING

Wij creëerden een uitgepuurde versie van de 
typische kettingbediening. Deze is gemaakt 
van kwalitatief metaal (RVS) en beschikt over 
een inventief reductiemechanisme. Hierdoor 
verloopt de bediening uiterst soepel en wordt 
het materiaal minder belast. Dat is onze 
garantie op een langere levensduur. 

Mogelijk bij Basic Roll

Uw rolgordijnen 

bedienen







Veelzijdige doeken

Onze kwalitatieve glasvezeldoeken hebben tal van interessante 
eigenschappen. Zo zijn ze standaard UV-werend, vorm- en kleurvast. 
Bovendien zijn ze zeer gemakkelijk in onderhoud. De glasvezeldoeken 
bestaan in XXL-afmetingen en u kunt kiezen uit een modern kleurenpalet 
voor een naadloze integratie in uw interieur.  

IT'S ALL IN THE FABRIC 



Maak kennis met het meest minimalistische 
rolgordijn ter wereld. Ons gepatenteerd 
systeem combineert een ultrastrak en 
gestroomlijnd design met ingenieuze 
technologie. 





Types doeken

ZONWEREND

Deze doeken zijn beschikbaar met verschillende 
perforaties (1, 3, 5 & 10%) waardoor u ze volledig 
kunt afstemmen op de gewenste lichtinval. Met een 
extra aluminium coating worden de doeken zelfs 
warmtewerend. 

VERDUISTEREND

Een must in de slaapkamer, maar ook in andere 
ruimtes kunnen ze uiterst nuttig zijn. Denk maar aan 
vergaderzalen of klaslokalen waar het donker moet zijn 
om een projectiescherm te zien. 

PRIVACY

Uw privacy behouden zonder in te boeten op uw 
prachtige uitzicht naar buiten? Met onze privacydoeken 
vermijdt u inkijk overdag, ’s Avonds blijven er echter 
contouren zichtbaar wanneer het licht brandt. Wenst u 
volledige duisternis en absoluut geen inkijk? Dan kunt u 
opteren voor volledig dichte doeken. 



Perfecte afwerking

CLICK-ON PEES

Wij kleven onze doeken niet, maar opteren voor een 
click-on pees. Zo’n pees draagt bij tot een vlotte 
plaatsing en maakt een eventuele vervanging van het 
doek makkelijk. Bovendien garandeert een click-on pees 
dat het doek altijd mooi recht hangt. 

INGEWERKTE OF OPGEZETTE ONDERLAT 

Ook de afwerking van de onderlat kunt u kiezen. 
Met een ingewerkte onderlat loopt het doek mooi door 
en zit de lat verstopt in het doek. Een opgezette onderlat 
is gemaakt uit metaal en wordt meegelakt in de kleur van 
de steunen voor een eenduidige look. 



Perfecte afwerking





Kwaliteit en 

duurzaamheid

DOORGEDREVEN KNOWHOW  

VALO combineert 30 jaar ervaring met uiterst innovatieve ideeën. We kiezen 
heel bewust voor duurzame materialen zodat u vele jaren kunt genieten van 
uw rolgordijnen. 

De doeken worden geweven bij lokale leveranciers waarna elk gordijn 
minutieus wordt samengesteld in ons eigen atelier in Roeselare. Voor ze het 
atelier verlaten, worden alle rolgordijnen uitvoerig gecontroleerd. Deze korte 
keten draagt niet alleen bij aan onze hoge kwaliteit, ze zorgt ook voor een 
minimale ecologische voetafdruk. 

VALO producten zijn alleen te koop bij onze gecertificeerde partners. 
De plaatsing gebeurt door hun ervaren vakmensen die werden opgeleid 
om de rolgordijnen correct te installeren. Dit alles is onze garantie op een 
kwalitatief en duurzaam eindresultaat. 

XXL-GARANTIE VAN 5 JAAR

Bij VALO geniet u standaard van 3 jaar productgarantie. Omdat wij sterk 
geloven in de onberispelijke kwaliteit van onze producten en diensten, gaan 
we voor u nog een stapje verder. Wanneer u uw rolgordijn(en) registreert via 
onze website, bieden we u met plezier onze XXL-garantie aan van 5 jaar op 
uw volledige VALO systeem. 





VALO the next 

generation of 

roller blinds 

•  Doorgedreven innovatie

•  Architecturaal design

•  Jarenlange knowhow als basis 

•  Lokale toeleveranciers 

•  100% Belgische productie 

•  Degelijke kwaliteitscontroles

•  Gecertifieerde partnerships

•  XXL-garantie: duurzaamheid en kwaliteit op lange termijn



VALO BLINDS 

Ardooisesteenweg 305
8800 Roeselare

info@valo-blinds.com
www.valo-blinds.com
00 (32) 499 90 12 76
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