
BUITENJALOEZIEËN

De traploze
regelaar van
zonlicht.
Buitenjaloezieën voor ramen en deuren.
ROMA levert kwaliteit in alle kleuren.



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

Ruimte & Sfeer



Rolluiken, buitenjaloezieën 
en screens uit Duitsland.

Als marktleider in zonwering ontwikkelt ROMA
rolluiken, buitenjaloezieën en screens met
extra functies. Vooral onderwerpen als klimaat,
veiligheid en energie verlangen steeds weer
nieuwe oplossingen. Bij buitenjaloezieën in het
bijzonder draait het meer om sfeerbeleving.

Door onze jarenlange ervaring kunnen we 
intelligente en innovatieve oplossingen bieden 
en zijn we uitgegroeid tot HET merk voor het 
raam. Uw zonweringsspecialist adviseert u 
graag over de rolluiken, buitenjaloezieën en 
screens van ROMA. Ook uw architect kan u 
informeren over de vele mogelijkheden in de 
vormgeving van uw zonwering.

Wereldprimeur: ROMA CDL
uw buitenjaloezie met traploze bediening zodat 
u toch zicht naar buiten heeft en zonnenstralen 
binnen kunt laten.. Welkom in de toekomst met 
onze nieuwe Comfort en Design lamellen CDL.

Rolluiken Buitenjaloezieën Screens

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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De kunst om daglichtintreding 
traploos te regelen.

Zonlicht perfect doseren zonder het uitzicht weg te nemen. Zonlicht gebruiken zonder erdoor gehinderd te worden.

Een groot deel van ons leven brengen we bin-
nen, in ons huis, door. Ramen zijn een belang-
rijke grens tussen binnen en buiten: ze moeten 
zo veel mogelijk daglicht binnenlaten en ook 
privacy garanderen. Daarvoor zijn de buitenja-
loezieën van ROMA zeer geschikt.

Bij elke zonnestand kunt u het zonlicht traploos 
uw kamers binnensturen. Laat zon binnen, 
zonder veel hitte; zorg voor schaduw, zonder 
uw uitzicht weg te nemen. Onze buitenjaloe-
zieën bieden de ideale combinatie van comfort 
en vrijheid.



Mooie kleuren
blijven mooi met
zonwering van 
ROMA.
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Het juiste licht voor
de juiste stemming.

Zonlicht is het meest waardevolle licht op 
aarde: het wordt in ons lichaam omgezet in 
vitaminen en zorgt ervoor dat wij ons prettig 
voelen. Daarom proberen architecten het 
zonlicht zo goed mogelijk uw woning binnen 
te krijgen.

Met buitenjaloezieën van ROMA kunt u op 
elk moment van de dag het invallende zonlicht 
zo regelen, dat u de dag op z’n mooist beleeft.
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Manage uw 
zonnestralen.

Product met verfijnde lichtsturing: ROMA Comfort & Design 
Lamel CDL

Zonwering met behoud van volledig doorzicht, dat is kunst.

Buitenjaloezieën van ROMA zijn niet alleen een 
sieraad voor uw gevel - ook de sfeer in uw wo-
ning wordt met de onderhoudsarme aluminium 
lamellen creatief vormgegeven. 

U zet het daglicht heel eenvoudig naar uw 
hand. Test uw kamers in verschillende sferen. 
Zo wordt daglicht decoratie.



Veiligheid & Bescherming

Dé zonbescherming 
die zich aan uw 
stemming aanpast.
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Dé zonbescherming 
die zich aan uw 
stemming aanpast.



Buitenjaloezieën kunnen licht zo filteren, dat
privacy gewaarborgd is maar de ruimte nog
steeds voorzien wordt van licht. Dit is mogelijk
met de daglichttechniek van ROMA. 

Als de buitenjaloezieën omlaag zijn blijft het 
onderste deel dicht, terwijl het bovenste deel 
door gedraaide lamellen daglicht binnenlaat. 

Zo kunt u ontspannen wonen, terwijl uw intel-
ligente zonwering voor de perfecte balans tus-
sen openheid en privacy zorgt.

Intelligentie
verbetert 
de sfeer.
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Intelligente oplossingen met de daglichttechniek van ROMA. 

Uitzicht en toch privacy.
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Een onbewolkt 
vooruitzicht dankzij 
de valbeveiliging

ROMA Valbeveiliging

De trend naar kamerhoge beglazing maakt een 
effectieve valbeveiliging voor ramen essentieel. 
De geïntegreerde valbeveiliging van ROMA  
combineert een maximale beveiliging met een 
stijlvol ontwerp. Door de glazen balustrade blijft 
uw zicht naar buiten toe onbeperkt. Daarnaast  
zorgt deze oplossing voor veel daglicht, waar-
door u van een nog hoger comfort klimaat 
geniet!   

Geïntegreerde valbeveiliging voor buitenjaloezieën



Nog meer veiligheid  
voor U én Uw huis

Veiligheid bij een noodgeval

Door een batterij back-up of een Schnellraf-
fungssysteem te integreren, kan uw ROMA-
buitenjaloezie tijdelijk worden geopend, zelfs 
wanneer de stroomvoorziening wordt onder-
broken, bijvoorbeeld tijdens een brand.

U kunt ook een noodbediening krijgen met een 
handslinger. Een belangrijk hulpmiddel voor het 
openen en sluiten van een jaloezie in geval van 
stroomuitval of motorstoring.

Met behulp van de batterij-backup voor 
buitenjaloezieën  zijn ook zonder netspan-
ning 10 cycli van het element mogelijk voor 
de eerstvolgende 24 uur. Wanneer het net 
weer op spanning staat, wordt de batterij 
automatisch opgeladen. 

In enkele seconde geopend (ook bij 
stroomuitval): Met de accu-gestuurde   
Schnellraffung loop een buitenja-loezie  
(bijv. door bediening van een noodscha-
kelaar) in een fractie van een seconde  
naar boven. Speciaal voor noodsituaties!
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Muggen eenvoudig
buiten laten!

Geïntegreerde 
rolhor perfect
opgeborgen in de 
systeemcassette.

Afdichting door 
geleidersysteem

Bescherming tegen insecten

Buitenjaloezieën van ROMA zijn meer dan al-
leen lamellen die u open en dicht kunt doen. 
Als u graag met open raam slaapt, maar tijdens 
de warme seizoenen niet lek gestoken wilt wor-
den, dan is de geïntegreerde rolhor van ROMA 
een handige oplossing. 

Deze rolhor laat zich snel en gemakkelijk naar 
beneden trekken en verdwijnt volledig in de 
cassette van de buitenjaloezie als u hem niet 
gebruikt.
In de cassette is de rolhor bij alle weersom-
standigheden perfect beschermd opgeborgen.



Programmeer uw
eigen zonsopgang.

Wie laat zich nou niet graag door warme zon-
nestralen wekken? Een koud kunstje met de 
besturing van ROMA: u programmeert heel 
eenvoudig de tijdklok en begint nog relaxter 

aan de dag. Ook als u een keer niet thuis bent, 
kunt u van deze functie profiteren: uw kamer-
planten voelen zich er prettig bij en de hitte 
wordt buitengesloten.
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Windautomaat & zonnesensor

Uw buitenjaloezieën automatiseren met een 
windautomaat en zonnesensor geeft nog meer 
voordelen. De zonnesensor zorgt ervoor dat 
de lamellen bij teveel zonlicht zich afsluiten 
waardoor er een aangename schaduw ontstaat. 
De windsensor beschermd de lamellen voor 
stormschade door bij  harde wind automatisch 
omhoog te gaan. Door voor deze oplossingen 
te kiezen, beleeft u nog meer en langer plezier 
aan uw buitenjaloezie.

Zonnesensor Windautomaat



Het beste licht 
valt uit de lucht.
U bepaalt waar.
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Meer comfort en veiligheid – de automatische lichtsensor van ROMA zet uw buitenjaloezieën, afhankelijk van de geprogrammeerde 
lichtintensiteit en temperatuurwaarden, in de gewenste positie.

De handige ROMA afstands-
bediening regelt licht en scha- 
duw, comfortabel vanuit iede- 
re positie in huis. Stuur ’s 
morgens vanuit bed uw bui-
tenjaloezieën omhoog of ’s 
avonds vanaf uw bank alle 
rolluiken omlaag. 

Met de connexoon en de slim-
me App op uw smartphone of 
tablet kunt u overal en eenvou-
dig de buitenjaloezieën bedie-
nen.

Het LOXONE Smart Home Sys-
teem maakt uw leven makkelijk. 
Dit geavanceerde, draadloze 
domotica-systeem stuurt niet al-
leen  verlichting, temperatuur en 
muziek aan maar ook uw ROMA 
buitenjaloezieën.
Gemak dient de mens! Vraag uw 
installateur naar meer informatie.

Uw duim bepaalt
uw woonkwaliteit.

Afstandsbedieningen vergemakkelijken al bij veel toepassingsgebieden het dagelijks leven. 
Waarom dan niet ook bij de zonwering? Met de afstandsbediening kunt u de lamellen van de 
buitenjaloezieën van ROMA tot 180º draaien en dus comfortabel het lichtinval bepalen vanaf 
elke plaats in uw huis. Zo verhoogt u met uw duim het woongenot. Mocht de elektra uitvallen 
door bijvoorbeeld brand, heeft u de mogelijkheid een noodstroomvoorziening te plaatsen zodat 
uw buitenjaloezie nog eenmaal omhoog gaat.

Smart 
Home 
Ready



Ziet u de
airconditioning?

Energie & Klimaat28





Energie & Klimaat

Verlaag eenvoudig de 
energiekosten van uw airco.

Tussen de ruiten geplaatste zonwering
kan de warmtestraling van de zon slechts 
met 10 tot 15 % reduceren.

Zonwering aan de binnenzijde van het
raam laat de meeste warmte binnen.

Aan de buitenzijde geplaatste zonwering
werkt het meest effectief. De warmtestra-
ling van de zon vermindert met 60 tot 75 %.

De afgelopen jaren is veel discussie geweest 
over de betaalbaarheid van de energielasten 
voor huishoudens. Het CBS meldt in januari 
2012 dat de energieprijzen bijna 120 % hoger 
zijn dan 15 jaar eerder. Dit staat in schril con-
trast met de consumentenprijzen die in dezelf-
de periode 35 % toenamen.

Het gebruik van alternatieve energiebronnen
bespaart stookkosten, het koelen van een huis 
met airco is echter nog steeds een kostbare 
aangelegenheid. Dat verandert met buitenjaloe-
zieën van ROMA. 

In plaats van koelen achteraf, kunt u met zon- 
wering aan uw gevel vooraf al oververhitting 
voorkomen. Zo bespaart u op de jaarlijkse 
energiekosten van uw airco. 

Met buitenjaloezieën van ROMA heeft u een 
uiterst effectieve en flexibele vorm van zonwe-
ring en lichtregulering. De warmteoverdracht 
van buiten is minimaal, terwijl de lichtintensiteit 
binnen traploos geregeld kan worden. 

Een investering waar zelfs duurzame energie 
niet tegenop kan.
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Gemaakt van drie
Duitse waarden:

Innovatie. Ervaring.
Aluminium.
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Voor huizen zo uniek 
als de kleur van uw ogen.

In elk huis zitten talloze uren werk, vaak geïn-
vesteerd met bloed, zweet en tranen. Juist nog 
een persoonlijke noot aan het huis toevoegen 
is een logische stap. Met de producten van 

ROMA is dat eenvoudig. Klassiek of modern, 
klimaatregeling of veiligheid, ROMA biedt u 
vele mogelijkheden om uw huis nog mooier te 
maken.



Materiaal & Ontwerp

Standaard
al speciaal.
ROMA
Farb Harmonie.
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U vindt de perfecte kleurcombinaties als u de 
buitenjaloezie samenstelt uit de ROMA Kleu-
rencollectie en de 7 Harmoniekleuren. 

Stem de kast, geleiders, eindlijst en lamellen 
ton-sur-ton af voor een tijdloos geheel voor 
een mooi plaatje aan uw gevel.

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 Matt fijnstructuur Hochwetterfest heeft een meerprijs. Een kleurafwijking is mogelijk. Gebruik voor uw keuze altijd het originele kleurenpatroon.

Met de Roma Harmoniekleuren kunt u alle aluminium onderdelen 
van uw buitenjaloezie afstemmen op elkaar.
De 7 Harmoniekleuren voor de kast, geleiders en eindlijst zijn 
standaard met de volgende 4 afwerkingen te bestellen: mat, mat 
fijnstructuur, mat fijnstructuur hochwetterfest* en zijdeglans. Een 
overzicht van de beschikbare kleuren voor de lamellen vindt u 
op pagina 38.



42 Kleuren voor ieder z’n smaak; 
de ROMA kleuren trend

1 Hochwetterfest heeft een meerprijs.
² RAL2000 en RAL3003: Niet in Hochwetterfest. 
3 RAL 7048: Niet in zijdeglans mogelijk.

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 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 je een trendsetter? Kies dan uit de 42 
onderstaande kleuren voor de kast, geleiders 

en onderlijst en de 4 afwerkingsmogelijkheden.  
Alle mogelijke lamelkleuren staan op pagina 38. 
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Onbegrensde mogelijkheden met de ROMA Kleurendiversiteit.

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

Het wordt nog kleurrijker met de ROMA Kleuren-
diversiteit. Met nog eens 150 RAL kleuren extra 
zijn de mogelijkheden talrijk.

De mat of mat fijnstructuur afwerking zorgt voor 
de finishing touch.

Kleuren van de ROMA Kleurendiversiteit kunnen een meerprijs hebben.
Een kleurafwijking is mogelijk. Gebruik voor uw keuze altijd het originele kleurenpatroon.
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De lamel; ontworpen voor alle 
weersomstandigheden.

Buitenjaloezie-lamellen worden aan allerlei 
weersomstandigheden blootgesteld. Directe 
zonnestralen met hoge temperaturen in de zo-
mer en vrieskou met ijs en sneeuw in de winter. 
Daarbij komt de beweginsfunctie van de jaloe-
zieën voor het regelen van het licht. Om aan al 
deze eisen te kunnen voldoen heeft ROMA zijn 
aluminium lamellen ontwikkeld. 

De basis voor deze ontwikkeling is aluminium 
van hoge kwaliteit – van nature uiterst corrosie-
bestendig en 100 % recyclebaar. 

Goede kleur- en glansbehoud, ook bij UV-
straling, en grote stabiliteit garanderen u een 
veilige investering.

Gekraalde Lamel GL

Stabieler en sterker dan de  
standaard oplossingen: 
gekraalde lamellen zijn  een 
goede keuze.

Vlakke Lamel FL

De basis voor een bekwaam 
lichtbeheer: elegant, licht en 
stabiel.

Unieke lamelvorm met een 
hoogwaardige afwerking, opti-
lbeveiliging en zonder zichtba-
re optrekkoorden. Geen direct 
zonlichttoetreding en extreem 
windstabiel.

Buitengewoon elegant met 
perfecte functionele eigen 
schappen: zachte lichtdo 
sering, geringe inkijk, beter 
donker maken. Optimaal  
lichtbeheer.

Strak design met verbeterde 
eigenschappen: geringe inkijk, 
beter donker maken.

Comfort & Design 
Lamel CDL

Dreibogenlamel DBL Z-Lamel



Kleuren die u raken.

Standaardkleuren buitenjaloezieën

Materiaal & Ontwerp

Iedereen kent een persoonlijk gevoel bij kleur: 
wat voor de één hemelsblauw is, is voor de an-
der het blauw van een diepe oceaan. Bij ROMA 
kunt u niet alleen uit standaardkleuren kiezen, 
maar ook uit 100 speciaalkleuren. 
Maak uw keuze altijd aan de hand van een ori-
ginele kleurenstaal bij uw zonweringspecialist. 

Alleen dan kunnen wij u garanderen, dat u de 
gewenste kleur ook krijgt.

Alle oppervlakken van de lamellen zijn weers-
bestendig en licht-echt; ze behoeven geen 
nabehandeling. Onderhoud en reiniging met 
milde producten is wenselijk.

Lichtgrau
RAL 7035

Grau Graualuminium
RAL 9007

Anthrazitgrau
RAL 7016

DB703

Verkehrsweiß
RAL 9016

Reinweiß
RAL 9010

Perlweiß
RAL 1013

Cremeweiß
RAL 9001

Weißaluminium
RAL 9006

Sarotti MittelbronzeBeige Bronze - matt, gebürstet*

Dunkelgrau - matt, 
gebürstet*

Silber - matt, gebürstet*

Lameluitvoeringen en de daarbij horende kleuren zie technische documentatie
* Alleen bij CDL. Houd rekening met meerprijs!

Kleur in harmonie met de 
elementkleuren uit ROMA 
Farb-Harmonie
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Lameluitvoeringen en de daarbij horende kleuren zie technische documentatie
* Alleen bij CDL. Houd rekening met meerprijs!



De perfectie in details.

Materiaal & Ontwerp

ROMA biedt uitsluitend aluminium jaloezieën, 
minstens 60 mm breed, die op de buitenzijde 
van de gevel geplaatst worden. Waarom? 
Omdat we ervan overtuigd zijn dat alleen 
wering van de zon aan de buitenzijde van het 
gebouw werkt. De brede lamellen geven de 
stabiliteit om een lange levensduur te kun-
nen garanderen en daarmee uw investering te 
waarborgen. 

Zoals u kunt zien, zijn de functies en de uitvoe-
ringen divers. Voor nieuwbouw en renovatie 
biedt ROMA zijn inbouwvarianten op de buiten-
jaloezieën. 

Vraag uw zonweringspecialist naar de mo-
gelijkheden voor uw gevel. Deze door ROMA 
getrainde dealers weten u met zekerheid de 
meest geschikte variant voor uw raam te advi-
seren.

Raffstore
buitenjaloezieën

Module-
buitenjaloezieën

Inbouw-
buitenjaloezieën

Gevel-buitenjaloezieën

P XP P XP S
PURO 

2.XR-RS
PURO 

2.XRK-RS
Met 
geleiders

Vrijdra-
gend

Met 
staaldraad

Comfort & 
Design Lamel n n n n n n n n

Insectenhor n n n n

Afstand- 
bediening n n n n n n n n

Val-
beveiliging n n n n n n n

Motor n n n n n n n n n n

Noodstroom-
voorziening n n n n n n n n n n

Tijdklok n n n n n n n n n n

Zonautomaat n n n n n n n n n n

Windmeter n n n n n n n n n n

Daglichttechniek1 n n n n n n n n n n

Werkstand1 n n n n n n n n

Somfy 
Connexoon n n n n n n n n n n

Loxone 
Smart Home n n n n n n n n n n

 Enkel voor kastmaten 170, 190 en 170x190 mogelijk 
1 Daglichttechniek en arbeidsstelling niet bij CDL lamel mogelijk
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MODULO.XP

PENTO.XP-RS QUADRO.XP-RSRONDO.XP-RS

PURO 2.XRK-RSPURO 2.XR-RS

Modulebuitenjaloezieën

MODULO.P (stucbaar) MODULO.S (koofsysteem)

Raffstore-buitenjaloezieën

INTEGO.XP-RS
Basis QUADRO

Gevel-buitenjaloezieën

StaaldraadgeleidingGeleidersysteem Vrijdragend gemonteerd

Niet getoond: opbouw buitenjaloezieën uit de P-serie.

Verschillende koofvormen 
mogelijk: rond en afgerond

Inbouw-buitenjaloezieën



ROMA

Het ROMA-Forum: gebouwd
voor architectuur en ambacht.

ROMA hoofdkantoor en fabriek Burgau ROMA fabriek Rostock

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 
oplossingen 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 produc tielocaties in 
Duitsland. 
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ROMA fabriek Oschatz ROMA fabriek Ludwigshafen

ROMA Forum Burgau

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 zon-
weringspecialisten in Nederland en België. 
De combinatie “Deutsche Gründlich keit” en 
“Nederlandse handelsgeest” maakt dat onze 
kwaliteit ook uw gevel kan sieren.



www.roma.de

Onze partners
zijn uw partners.

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