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Rolgordijnen
Met een rolgordijn voor uw balkonbeglazing krijgt u een goede 
bescherming tegen zon, warmte en inkijk, maar het maakt 
het balkon direct ook gezelliger. Al onze beglazingssystemen 
zijn voorbereid voor rolgordijnen en uitgerust met 
geïntegreerde bevestigingen voor de rolgordijnafdekking.

U kunt kiezen uit een aantal verschillende 
weefkwaliteiten en kleuren.  De stoffen die wij leveren 
zijn gemaakt van 100% PVC-vrij, met acryl behandeld 
polyester. De rolgordijnen zijn eenvoudig in gebruik en 
altijd voorzien van een kindveilige kogelketting. 

Onderhoud van uw rolgordijnen
Om de rolgordijnen fris te houden, adviseren  
we om ze af te stoffen of voorzichtig te stofzuigen. 
Vlekken kunnen voorzichtig worden afgeveegd met een 
licht bevochtigde doek. 
Gebruik geen schoonmaakmiddelen. De rolgordijnen 
moeten droog zijn wanneer ze worden opgerold.
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B8 - Beige B9 - Sand

B40 - Greige

B26 - Antraciet

B24 - Lichtgrijs

B28 - Zwart

Classic daylight
Prijsgroep 1 
Classic daylight is een dichte rolgordijnstof met een glad 
oppervlak, die verkrijgbaar is in zes tinten. Deze stof biedt 
een hoge bescherming tegen verblinding. Hoe donkerder de 
stof die u kiest, des te minder is de lichtinval op het balkon.

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave 
en structuur.

Ingenaaide eindstrip
Classic daylight wordt standaard geleverd met een 
verborgen eindstrip in een genaaide zoom. Optioneel 
kunt u een rechthoekige of ronde aluminium sierstrip 
bestellen.
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Kleurnummer Transmissie % (Ts) Reflectie % (Rs) Absorptie % (As)

                B8 Beige 13 75 12

                B9 Sand 8 62 30

                B40 Greige 6 47 47

                B24 Lichtgrijs 4 40 56

  B26 Antraciet 0 15 85

                B28 Zwart 0 2 98

Licht en warmte
De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:
Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.
Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.
As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.
Ts + Rs + As = 100%

Classic daylight met standaard verborgen strip in een genaaide zoom.
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ES930 - Wit ES932 - Lichtgrijs

ES933 - Zilvergrijs

ES935 - Zwart

ES934 - Antraciet

Flow screen
Prijsgroep 2
De rolgordijnstof Flow screen heeft een schermeffect 
dat met een textieloppervlak voor meer transparantie 
zorgt. Deze stof is verkrijgbaar in vijf tinten. 

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave 
en structuur.

Sierstrip van aluminium
Flow screen wordt standaard geleverd met een 
rechthoekige aluminium sierstrip. Optioneel kunt u een 
ronde aluminium sierstrip bestellen of een verborgen 
eindstrip in een genaaide zoom.
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Licht en warmte
De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:
Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.
Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.
As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.
Ts + Rs + As = 100%

Kleurnummer Transmissie % (Ts) Reflectie % (Rs) Absorptie % (As)

                ES930 Wit 41 59 0

                ES932 Lichtgrijs 34 34 32

                ES933 Zilvergrijs 27 21 52

                ES934 Antraciet 21 15 64

ES935 Zwart 15 4 81

Flow screen met standaard, rechthoekige aluminium sierstrip.
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C201 - Wit C203 - Lichtgrijs

C204 - Zilvergrijs

C208 - Zwart

C205 - Antraciet

Granit daylight
Prijsgroep 2 
Granit daylight is een dichte rolgordijnstof met een 
textieloppervlak, die verkrijgbaar is in vijf tinten. Deze stof 
biedt een hoge bescherming tegen verblinding. Hoe donkerder 
de stof die u kiest, des te minder is de lichtinval op het balkon.

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave 
en structuur.

Sierstrip van aluminium
Granit daylight wordt standaard geleverd met een 
rechthoekige aluminium sierstrip. Optioneel kunt u een 
ronde aluminium sierstrip bestellen of een verborgen 
eindstrip in een genaaide zoom.
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Licht en warmte
De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:
Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.
Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.
As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.
Ts + Rs + As = 100%

Kleurnummer Transmissie % (Ts) Reflectie % (Rs) Absorptie % (As)

                C201 Wit 14 79 7

                C203 Lichtgrijs 4 44 52

                C204 Zilvergrijs 2 39 59

                C205 Antraciet 0 21 79

                C208 Zwart 0 5 95

Granit daylight met standaard, rechthoekige aluminium sierstrip.
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ES900 - Wit ES901 - Lichtgrijs

ES902 - Zilvergrijs

ES904 - Zwart

ES903 - Antraciet

Troposcreen
Prijsgroep 3
De rolgordijnstof Troposcreen heeft een schermeffect dat 
met een textieloppervlak voor meer transparantie zorgt. De 
stof is verkrijgbaar in vijf tinten en heeft een gealuminiseerde 
achterkant die een deel van het licht en de warmte van de 
zon weerkaatst en een comfortabel binnenklimaat creëert.

Bekijk of bestel monsters voor de juiste kleurweergave  
en structuur.

Sierstrip van aluminium
Troposcreen wordt standaard geleverd met een 
rechthoekige aluminium sierstrip. Optioneel kunt u een 
ronde aluminium sierstrip bestellen of een verborgen 
eindstrip in een genaaide zoom.
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Licht en warmte
De onderstaande tabel toont de functie van de stoffen:
Ts - De hoeveelheid zonnestraling die de stof doorlaat.
Rs - De hoeveelheid zonnestraling die de stof weerkaatst.
As - De hoeveelheid zonnestraling die door de stof wordt geabsorbeerd.
Ts + Rs + As = 100%

Kleurnummer Transmissie % (Ts) Reflectie % (Rs) Absorptie % (As)

                ES900 Wit 5 60 35

                ES901 Lichtgrijs 7 54 39

                ES902 Zilvergrijs 8 49 43

                ES903 Antraciet 5 51 44

                ES904 Zwart 1 50 49

Troposcreen met standaard, rechthoekige aluminium sierstrip.
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Balco B.V.
Floridadreef 108
3565 AM Utrecht  +31 (0) 30 307 8100  www.balco.nl


