
SCREENS 

Het spel
met zicht
en schaduw.
ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster.



Screens, een lust
voor het oog.
Met zonwering
van ROMA.



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 haalt u niet alleen sfeer in uw kamer, 
maar zijn ook het binnenklimaat, de veiligheid 
en een efficiënt energieverbruik in uw huis 
onder controle. 

Ook voldoen onze producten esthetisch gezien 
aan de eisen die men hieraan heden ten dagen 
stelt.

Meer dan 14.000 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.

ROMA is het rolluiken-merk van de eeuw. 
Hiervoor is ROMA in het merken
compendium van uitgeverij
Dr. Langenscheidt opge- 
nomen.
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Het mooiste uitzicht dat  
zonwering bieden kan

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

Geniet van daglicht zonder verblind te worden.

Screens van ROMA overtuigen niet alleen van- 
wege hun zonwerende en privatiserende 
eigenschappen, ook de functionaliteit is uniek. 
ROMA screens bieden bescherming tegen hitte 
en inkijk, laten voldoende daglicht binnen voor 
een natuurlijke sfeer in de kamer en zorgen 

voor een goed doorzicht naar buiten. Dit al-
les zonder extra moeite, omdat screens van 
ROMA weerbestendig en vrijwel onderhouds-
vrij zijn. Hierdoor dienen zich volledig nieuwe 
mogelijkheden aan bij het creëren van sfeer in 
de woning.
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Screens:  
managen van 
licht en klimaat



Groot zipscreen met verstekhoek

Tot zes meter breedte uit één stuk.

U kent het vakantiegevoel wel: de eerste zon-
nestralen op het kussen en de frisse ochtend-
lucht in uw slaapkamer. Dit gevoel kunt u nu 
elke dag ervaren.

Dankzij de lichtdoorlatende screendoeken van 
ROMA kunt u op elk gewenst moment genie-
ten van helder zonlicht in elk vertrek. 
Zo kunt u optimaal genieten van een zonsop-
gang die al uw zintuigen doen prikkelen.

Een zonsopgang doet 
alle zintuigen ontwaken
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De stoffen zijn lichtdoorlatend. De verduisteringsscreens brengen elk moment van de dag, de 
nacht in uw ruimte.

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 zuidelijke landen anders 
gebouwd dan bij ons. Aan kamerplanten, boe-
ken 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
het doorzicht naar buiten.
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De spleet op de hoek is slechts ca. 40 mm breed.  Windstabiliteit 
is beperkter. 

Ook voor volledig 
glazen hoeken een 
perfecte oplossing

In de moderne architectuur worden volledig 
glazen hoeken steeds populairder, vanwe-
ge het mooie strakke design. Het ROMA 
zipSCREEN.2 biedt hiervoor een elegante, 
doordachte oplossing. 

Door aan beide zijdes van de glazen hoek een 
zipSCREEN.2 te monteren, krijgt men een 
verbonden zonwerings-element. 

Door middel van een hoekaandrijving kunnen 
beide zijdes van de glazen hoek als een ele-
ment bediend worden. Een perfecte oplossing 
zonder geleidingen op de hoek en zonder de 
optiek en het uitzicht te verstoren. 
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Buiten, maar niet  
in de openlucht
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Geniet van een heerlijke  
zomer, beschermd voor  
de zon, de wind & insecten

Het ROMA zipSCREEN.2 met insectenhorrengaas houdt vliegende insecten buiten de 
deur & zorgt voor ongestoorde zomeravonden.

In de zomer heerlijk buiten op het terras zitten 
en van het goede weer genieten - dat is pas 
echt puur genieten! Met Screens van ROMA 
bent u dagelijks tegen de uv-straling van de 
zon beschermd. Screens kunnen aan de ter-
rasconstructie gemonteerd worden, en hebben 
dankzij de strakke afwerking een zeer fraai 
uiterlijk.  

In de koelere avonduren bent u met Screens 
van ROMA perfect beschermd tegen windvla-
gen en koudere wind. Optioneel kunt u een 
PVC zichtvenster in het Screen in laten bou-
wen, zodat u volledig doorzicht heeft. Hierdoor 
kunt u zonder enige belemmering van uw tuin 
genieten! 

ROMA biedt tevens een speciale oplossing 
tegen insecten. Met het speciale ontworpen 
horrengaas, wat ingebouwd wordt in een 
zipSCREEN.2, kunt u ongestoord genieten van 
de zwoele zomeravonden. Zonder ongewenste 
gasten rondom u. 

Het ROMA zipSCREEN.2 wordt nog breder 
inzetbaar door een geïntegreerde LED-
verlichting. In de avond brengt deze verlichting 
sfeer op het terras en verlicht op elegante wijze 
de omgeving. 
De LED-verlichting is actueel leverbaar in een 
warme witte kleur. Daarnaast is de ROMA LED-
verlichting dimbaar en draadloos te bedienen. 

De geïntegreerde LED-verlichting brengt 
sfeer op uw terras.

Voetnoot bij insectenhorrengaas: Geen zon- & windeigenschappen bekend. 
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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 ver-
duisteringsdoek. 



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 
de screens tijdens uw afwezigheid omhoog of 
omlaag moeten. 

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

Geautomatiseerde screens hebben zo zijn 
voordelen: met een zon-/windpakket wordt 
automatisch gezorgd voor schaduw door de 
screens omlaag te sturen bij zonlicht en biedt 
het bescherming voor de screens door ze 
omhoog te sturen bij sterke wind.



Comfort & Vrijheid

Windstabiel tot

120 km/h*
Effectieve,  

transparante  
zonwering

Max. Oppervlak

18 m2*

* Afhankelijk van de elementgrootte en/of montage-situatie
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Functionaliteit en 
comfort, gecombi-
neerd voor het  
venster.
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De afstandsbediening
voor meer comfort

Door het toevoegen van een 
accu van ROMA kunt u ook 
bij stroomuitval uw elementen 
nog openen. Altijd veilig en 
vertrouwd in uw eigen huis. 

Een comfortabele wandzender 
of toch liever een draadloze 
afstandsbediening? ROMA 
biedt u voor elke situatie een 
geschikte oplossing. Design 
en comfort staan hier hoog in 
het vaandel. Nog een positief  
effect: Geen draden of 
bandbedieningen meer! 

 

Met de besturings-app  
„Connexoon“ kunt u de ele-
menten met uw Smartphone of 
Tablet bedienen én program-
meren. Waar en wanneer ook 
ter wereld, een zeer intuïtieve 
oplossing. 

ROMA Screens zijn nu ook 
Smart Home Ready met 
Loxone besturing. Dit systeem 
neemt jaarlijks ongeveer 
50.000 handelingen van u over 
in het complete huishouden. 
Alles geautomatiseerd, 
makkelijker kunnen we het 
echt niet maken. Vraag meer 
informatie aan bij uw ROMA-
dealer. 

Heeft u behoefte aan een gemakkelijke bediening? Ook de Screens van ROMA kunt u bedienen 
met slechts één druk op de knop. Ze zijn eenvoudig in te stellen, kunnen zowel individueel als ge-
zamenlijk bediend worden. U kunt zelfs met uw mobiel al uw draadloze ROMA elementen in huis 
met een druk op de knop  bedienen! Praktisch en comfortabel.

Smart 
Home 
Ready



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.

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 uitgeven aan 
leuke dingen. 

Tip: bespaar ook in de winter kosten! De 
screens van Roma reduceren niet alleen  
binnenkomende warmte in de zomer, maar  
ook warmteverlies naar buiten in de winter.



Ons kwaliteitszegel
in drie woorden:
Made in Germany
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Onze kleuren,  
uw individualiteit.

Mooi wonen is een kwestie van persoonlijke 
smaak. Met de ROMA kleuren collectie kunt u 
uw wensen vervullen. Onze kleuren collectie 
bevat een groot pallet aan kleuren voor een 
hoogwaardige en stabiele ondergrond. Bij de 

ROMA Farb-Harmonie heeft u bijvoorbeeld 
keuze uit zeven standaard kleuren die over-
eenkomstig zijn met de kleuren van rolluik- en 
buitenjaloezielamellen van ROMA.
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Doorzicht 
naar wens

Materiaal & Vormgeving



Het ROMA zipSCREEN.2 biedt u zonwering en 
doorzicht tegelijkertijd.
Beslist u zelf, hoeveel doorzicht u wenst. 

Met de ROMA Hightech doeken is van luchtige 
transparantie tot werkzame verduistering wer-
kelijk alles mogelijk.

Bij het ROMA zipSCREEN.2 
heeft u de keuze uit een ruim 
assortiment doektypes & 
-kleuren.

Laat u zich in ieder geval in-
spireren bij uw ROMA-dealer 
met onze doekwaaiers en laat 
u informeren over de oplos-
sing die perfect past bij uw 
situatie. 

De keuze voor een bepaald 
doek beïnvloedt de transpa-
rantie en lichtdoorlatendheid 
van uw doek. Ook een nage-
noeg verduisterend doek voor 
op uw slaapkamer is moge-
lijk. Voor serres en terrassen 
heeft ROMA keuze uit doeken 
met veel doorzicht, die tevens 
bescherming bieden tegen 
wind en regen. 

Weersbestendig Hightech-textiel

Bijna 200 
doek 

kleuren!

Kleuren en Transparantie  
in ontelbare uitvoeringen
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Standaard al mooi. 
ROMA 
Farb-Harmonie.



Wanneer u de zichtbare aluminium delen aan 
uw gebouw afstemt op de kleuren van ROMA 
Farb-Harmonie, kunt u screens, rolluiken en 

buitenjaloezieën op elkaar afstemmen. Deze 
tijdloze tinten kunnen wij u aanbevelen.

ROMA 9016 
(ongeveer RAL 9016) 

ROMA Grau ROMA  Weißaluminium 
(ongeveer RAL 9006)

ROMA Graualuminium 
(ongeveer RAL 9007)

ROMA Sarotti ROMA DB 703 ROMA Anthrazitgrau 
(ongeveer RAL 7016)

1 Hochwetterfest (extra UV-bestendig) meerprijs.
Kleur afwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Gebruik uitsluitend de originele kleurstalen.

Bij de ROMA Farb-Harmonie zijn alle zichtbare aluminium onder-
delen esthetisch op het screen afgestemd. De zeven Harmonie 
kleuren voor kast, geleiders en onderlijst zijn standaard in vier uit-
voeringen glans, mat, structuur en extra uv-bestendig leverbaar. 
Beschikbare doeken vindt u op bladzijde 45.
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42 kleuren voor iedere smaak.
ROMA Farb-Trend.

1 Hochwetterfest (extra UV-bestendig) meerprijs.
² Niet in “Hochwetterfest” leverbaar.
3 Niet in zijdeglans beschikbaar: RAL 7048

RAL 1013 Perlweiß RAL 1015 Hellelfenbein RAL 2000 Gelborange² RAL 3003 Rubinrot²

RAL 3004 Purpurrot RAL 3005 Weinrot RAL 3011 Braunrot RAL 5011 Stahlblau

RAL 5014 Taubenblau RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7001 Silbergrau

RAL 7004 Signalgrau RAL 7011 Eisengrau RAL 7012 Basaltgrau RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7021 Schwarzgrau RAL 7022 Umbragrau RAL 7024 Graphitgrau RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7036 Platingrau RAL 7037 Staubgrau RAL 7038 Achatgrau RAL 7039 Quarzgrau

RAL 7040 Fenstergrau RAL 7046 Telegrau 2 RAL 7047 Telegrau 4 RAL 7048 Perlmausgrau3

Bent u een trendsetter? Zet dan in op ROMA 
Farb-Trend. Hier vindt u uw gewenste kleur 
voor kast, geleiders en onderlijst in 42 tinten en 
vier uitvoeringen glans, “Matt glatt”, “Matt Fein-
struktur” en “Matt Feinstruktur hochwetterfest”. 

De uitvoeringen “Matt glatt” en “Matt Feinstruk-
tur” zijn beiden standaard leverbaar van de 
toonaangevende poeder-fabrikanten IGP en  
TIGER. Een overzicht van de beschikbare doek-
en vindt u op bladzijde 45.  



Onbeperkte mogelijkheden. „ROMA Farb-Vielfalt“.

RAL 8001 Ockerbraun RAL 8003 Lehmbraun RAL 8007 Rehbraun RAL 8011 Nussbraun

RAL 8014 Sepiabraun RAL 8016 Mahagonibraun RAL 8017 Schokoladenbraun RAL 8019 Graubraun

RAL 8022 Schwarzbraun RAL 8028 Terrabraun RAL 9001 Cremeweiß RAL 9003 Signalweiß

RAL 9005 Tiefschwarz RAL 9010 Reinweiß

Met meer dan 150 gevel-geschikte RAL kleuren, 
biedt ROMA u nog eens 150 extra mogelijkhe-
den aan voor uw kast, geleiders en onderlijst. 

Hierdoor blijft geen kleurwens meer onvervuld. 
De oppervlakafwerkingen, mat en structuur, 
zorgen voor de finishing touch. 

Kleuren van de ROMA Farb-Vielvalt zijn deels tegen meerprijs leverbaar.
Kleur afwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Gebruik uitsluitend de originele kleurstalen.



Materiaal & Vormgeving44



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” of in de ROMA Gewebe-Finder App.

Screens van ROMA hebben een waterbesten-
dige PVC-coating en zijn hierdoor eenvoudig 
te reinigen. De hoogwaardige en weerbesten-
dige materialen zijn verkrijgbaar in een grote 
verscheidenheid aan kleuren. Alle weefseltypes 
(HLA) zijn volgens ISO 9001 ff. op kwaliteit 
getest en scheurbestendig. 

Elk weefseltype en kleur heeft zijn specifieke 
eigenschappen zoals isolatie, privacy, door-
zicht naar buiten en verblindingsbescherming. 
Ook, absorptie, reflectie en transmissie van 
licht- en warmte-energie variëren. Laat u 
hierover door een vakman of architect infor-
meren.

Doek met  
zichtvenster
Doek gemaakt uit PVC- gecoa-
te glasvezelgarens,  weefsoort 
Sergé met PVC zichtvenster.

Glasvezeldoeken zijn ook met 
extra  bescherming tegen 
verblinding verkrijgbaar.

Daarnaast zijn er ook PVC-
vrije screendoeken en doeken 
met een aluminiumpigment 
voor een metal-look.

Insectenhor doek
Effectieve bescherming tegen 
vliegende insecten (geen zon-
weringsfunctie).



Een screen met 
vele doeksoorten.

Glasvezeldoek

Polyesterdoek

Speciaaldoek
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Voor een natuurlijk effect werkt ROMA in zijn 
screens met zorgvuldig geselecteerde mate-
rialen en stoffen zoals glasvezel, polyester en 
metal-look doeken. De moderne stoffen van 
ROMA variëren in absorptie, reflectie en trans-
missie van het licht. Screendoeken zijn in vele 
kleuren verkrijgbaar, waarbij heldere kleuren de 
straling van warmte en licht beter reflecteren 

dan donkere kleuren. Daar staat tegenover  
dat donkere doeken een beter zicht naar bui-
ten geven. Screendoeken zijn weerbestendig 
en eenvoudig te onderhouden.De stoffen zijn 
naar de norm ISO 9001 ff gestest op kwaliteit 
en scheurbestendigheid. Een overzicht van alle 
toepasbare doeken vindt u in onze doekadvi-
seur.

Snel kennis vergaren met de ROMA  
Gewebe-Finder App.
Met de Gewebe-Finder voor ROMA Textiel-
screens vindt u voor elke situatie een passende 
oplossing.

Gratis in de App-store



rollSCREEN.2zipSCREEN.2

Wilt u uw screen 
met- of zonder rits?

Materiaal & Vormgeving

Opbouw Screen
zipSCREEN.2

Opbouw Screen 
zipSCREEN.2

met volledig glazen hoek

Inbouw Screen 
RA zipSCREEN

Opbouw Screen 
rollSCREEN.2

Afstandsbediening n n n n

Motor n n n n

Slingerstang n n

Batterij back-up n n n

Tijdklok n n n n

Zon-/windpakket n n n n

Doek met
zichtvenster n

Insectenhorrengaas n

Geïntegreerde 
LED-verlichting n

Somfy Connexoon n n n n

Loxone 
Smart Home n n n n

Eenvoudig gemonteerd voor het kozijn reflec-
teert het screen tot 70% zonlicht. Doordat het 
doek over de gehele hoogte in een geleiding 
op spanning wordt gehouden, weerstaat het 
krachtige windstoten.
Het zipSCREEN.2 is als opbouw- of inbouw 
systeem verkrijgbaar. Standaard wordt het 
element met motoraandrijving uitgevoerd en 
op wens is het element ook draadloos verkrijg-
baar.

Eveneens eenvoudig te monteren. Reductie 
van de zonnestraling tot 70 %. In tegenstelling 
tot zijn grote broer zipSCREEN.2, loopt het 
doek niet in een zijgeleiding, maar wordt het 
doek door de onderlijst op spanning gehou-
den. Tussen doek en geleiding zit een ruimte 
van ca. 10 mm.
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Opbouw Screens zonder een ritsvoering

Opbouw Screens met een ritsvoering

Inbouw Screens met een ritsvoering

rollSCREEN.2
(Basis RONDO)

rollSCREEN.2  
(Basis PENTO)

zipSCREEN.2  
(Basis QUADRO)

zipSCREEN.2  
(Basis INTEGO)

zipSCREEN.2  
(Basis RONDO)

zipSCREEN.2  
(Basis QUADRO 130 S)

RA zipSCREEN
(zichtbare kast)

RA zipSCREEN
(ingestuct)

rollSCREEN.2  
(Basis INTEGO)



Kwaliteit en ideeën  
geproduceerd in Duitsland.

Slechts drie decennia waren nodig om het fami-
liebedrijf 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 dui- 
delijke keuze voor productie binnen Duitsland.
ROMA’s rolluiken, buitenjaloezieën en screens 
komen van vier verschillende productielocaties 
in Duitsland. 

ROMA hoofdkantoor en fabriek Burgau ROMA fabriek Rostock
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Ook de permanente 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 fabriek Oschatz ROMA fabriek Ludwigshafen



www.roma.de

© 2013 ROMA KG, 89331 BURGAU, DEUTSCHLAND, 04.2019, 6060032

Onze partners
zijn uw partners.

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, 
ROLENTO, SILENTO, GECCO 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. Technische veranderingen 
voorbehouden.

Rolluiken Buitenjaloezieën Screens


