ZONWERING

PRODUCTEN

www.erfal.nl | Ruimtes nieuw beleven

ZONWERING
VAN ERFAL
erfal combineert meer dan 35 jaar ervaring en kwaliteitsbewustzijn met een zeker
instinct voor actuele trends in licht en warmtewering.
Een keur aan kleuren en materialen biedt onbeperkte mogelijkheden in de
vormgeving, ervaar huiselijke veelzijdigheid!
Naast de klassieke licht- en warmtewering zoals rolgordijnen, jaloezieën
en lamellengordijnen biedt erfal allerlei andere moderne producten. Zoals
bijvoorbeeld plisségordijnen en duo-rolgordijnen, maar ook de veelzijdige
paneelgordijnsystemen. Kies uit functionele en decoratieve stoffen en
comfortabele bedieningsvormen.
Uw erfal-dealer adviseert u persoonlijk, zorgt voor het opmeten, de bestelling en
vakkundige montage.
Alle producten worden op maat gemaakt voor uw ramen en in Duitsland
geproduceerd. Daarbij wordt gelet op duurzaamheid en milieubewustzijn en
wordt een hoog kwaliteitsniveau gegarandeerd.
Licht en warmtewering op maat van erfal – altijd een goede keuze.
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ZONWERING PRODUCTEN

PLISSÉS
BRILJANT PLOOIENSPEL
Plisségordijnen zijn één van de meest

De individuele productie van speciale

populaire producten onder de zonwering

vormen en de bijzondere flexibiliteit

omdat ze zeer veelzijdig zijn.

bij de montage bieden oneindig veel
mogelijkheden bij de vormgeving. Ze

Extravagant lijnenspel, zoals een

passen perfect in uw ramen en zijn

rond venster, worden door een plissé

gemakkelijk te bedienen.

perfect in scene gezet. Praktisch
alle kozijnvormen kunnen met de

Zoek de passende zonwering bij uw

geplooide alleskunners worden bedekt

erfal-dealer op locatie. Hij biedt u

– ontdek de mogelijkheden!

professioneel advies, meet voor u op
en monteert de gordijnen.

PRODUCTVOORDELEN
      stabiel en duurzaam
      traploos instelbaar
      nauwkeurige productie op maat voor elke venstervorm
      meer dan 330 stoffen in veel verschillende kleuren,

patronen en transparanties
      licht- en warmtewerend met energiebesparend
      Combinatie van verschillende stoffen
      ruimtebesparende installatie, nodig, ook mogelijk

zonder te boren
      twee techniekvarianten in verschillende kleuren – één

daarvan exclusief van erfal

Voor bijna alle raamvormen zijn individueel aangepaste oplossingen mogelijk.
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S-Plissés – uitstekend geschikt voor de eisen van balkonbeglazing
en veranda's met glazen schuifdeuren

M-Plissés – flexibel voor Dag en Nacht

L-Plissés – een briljant spel met plooien

TOEPASSINGMOGELIJKHEDEN PLISSÉ-FAMILIE
      rechthoekige kozijnen, Dakramen (bijv. VELUX®, Roto®, Braas®)

De plissé-familie van erfal heeft een veelvoud aan plooimaten.

      Ramen met speciale vormen (driehoek, vijfhoek, cirkel, ...)

De plissés hebben standaard een 20 mm plooi. De SMART-plis-

      in veranda's als plafondsysteem

sé heeft echter een plooi van slechts 16 mm maar daar tege-

      in vochtige ruimtes met gecoate stoffen

nover heeft de MAXI-plissé een plooi van 32 mm breedte. Met

      in slaapruimtes zowel overdag als 's nachts of met

deze plooimaten kunnen de meest uiteenlopende soorten,

verduisterende stoffen
      ideaal voor kinderkamers: ingespannen plissés voldoen aan

maten en vormen van ramen effectief voorzien worden van
een mooie erfal plissé.

de eisen voor de veiligheid van kinderen volgens EN13120

Plisséss zijn zeer veelzijdig

Plissé-familie
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HONINGRAATPLISSÉS
HONINGRAAT MET EFFECT

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

De honinggraatplissé is een bijzondere vorm van

      rechthoekige kozijnen

plissé. Het dankt zijn naam aan de speciale honin-

      Dakramen (bijv. VELUX®, Roto®)

graatstructuur. Dit komt door twee achter elkaar

      ramen met speciale vormen (driehoek, vijf-

liggende plisséstoffen, die aan de vouwrand met

hoek, cirkel, halve cirkel, kwadrant)

elkaar zijn verbonden. Aan de binnenkant van de

      in veranda's als een plafondsysteem

stof vormt zich door de opbouw van het weefsel een

      in vochtige ruimtes met gecoate stoffen

isolerende luchtlaag die zowel warmte als koude

      in slaapkamers als dag- en nachtsystemen

weghoudt. In de zomer blijft de hitte buiten en in de
winter blijft de warmte in de kamer.

met twee verschillende stoffen
      ideaal voor kinderkamers: ingespannen

Ervaar de multifunctionaliteit van de honinggraat-

honingraatplissés voldoen aan de

plissé van erfal en profiteer van de combinatie van

eisen voor de veiligheid van kinderen

bescherming tegen de zon, verduistering, warm-

volgens EN13120

te-stop, energiebesparing en geluidsabsorptie.

PRODUCTVOORDELEN
      bijna 200 stoffen in verschillende

kleuren, met verschillende motieven en
met verschillende transparanties
      stabiel en duurzaam
      traploos in positie te brengen
      ruimtebesparende installatie, nodig, ook

zonder te boren te monteren
      Hitte- en warmte werend met energiebesparing
      Combinatie van verschillende stoffen
      uitstekende verduistering door het ontbre-

ken van perforaties en naar binnen gestoken
Ervaar de multifunctionaliteit van de honingraatplissé en profiteer van de combinatie van
zonwering, verduistering, thermische isolatie, energiebesparing en geluidsabsorptie.

spankoorden
      twee techniekvarianten in verschillende kleuren –

één van hen exclusief van erfal

HONINGRAATPLISSÉ-FAMILIE
U kunt kiezen uit de S-honingraatplissé met honingraten van
slechts 20 mm plooi breedte, de M-honingraatplissé met honingraten van 25 mm plooi breedte en de L-honingraatplissé met
bijzonder grote honingraten van 42 mm plooi breedte.
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S-honingraatplissés – ideaal voor verduistering

M-honingraatplissés – mooie uitstraling door gelijkmatig plooipatroon
L-honingraatplissés – werken geluidsabsorberend

BEDIENING- EN MONTAGE PLISSÉS EN HONINGRAATPLISSÉS

Verschillende vormen en kleuren van
handgrepen voor de bediening van ingespannen systemen en producten zijn beschikbaar.

Exclusief bij erfal:
het nieuw, ergonomisch,
metalen design-handgreep.

Vrij hangende installaties kunnen worden
bediend via een trekkoord
of kettingbediening.

Een trekstang is de
perfecte oplossing voor
dakramen.

Bediening is radiografisch of met een drukknopschakelaar mogelijk,
of met eACCU-afstandsbediening per app en
spraakbesturing.

Met een plakprofiel
kunnen ingespannen
plissés en honingraatplissés zonder boren
worden gemonteerd.

E

Plissés en Honinggraatplissés kunnen
met klemschoenen ook
aan schuine dakraams
in de glaslijst worden
bevestigd en ingespannen.

Plissés en Honinggraatplissés kunnen indien nodig zelfs zonder
boren met klemsteunen
worden gemonteerd als
vrij hangende of ingespannen installatie.

Met zijgeleidingprofielen zijn plissés en
honingraatplissés zeer
lichtdicht en energiebesparend.

Magneetvergrendelingen zorgen voor een
bijzonder stevige grip
bij ingespannen plissés
en honingraatplissés.

B

Twee profielvarianten en vijf kleuren zijn
selecteerbaar. Het erfal-systeem is verkrijgbaar in wit,
zilver, antraciet, zwart en brons. Het tweede
plissésysteem is er in wit, zilver, antraciet, zwartbruin
en messing.
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ROLGORDIJNEN
Het rolgordijn is de klassieker onder de

op als in het kozijn en ook rechtstreeks op het

zonweringsproducten en is populair vanwege

glas mogelijk. Het grote aantal modellen en

zijn eenvoudig te gebruiken technologie en de

mogelijkheden zorgen voor een groot aantal

bijzondere toepassingsmogelijkheden. Dankzij

gebruiksgebieden.

verschillende technieken is de montage zowel

Wonen onder het dak – dakramen brengen licht in donkere hoeken, maar tegelijkertijd is de zonnestraling bijzonder intensief. Op maat gemaakte rolgordijnen in
verschillende uitvoeringen bieden optimale bescherming en passen zich aan elke
kamersituatie aan.

Door profielgeleiding aan de zijkanten wordt een
optimale verduistering bereikt. Stoffen met speciale
coatings en thermostop-functie voorkomen te sterk
verwarmen van de ruimtes.

VERSCHEIDENHEID IN KLEUR EN MATERIAAL
Kies uit 473 hoogwaardige stoffen met verschillende maten van transparanties, dessins en functionele
eigenschappen. Veel stoffen worden aan de achterzijde van een coating voorzien, om zonlicht en
warmte beter te reflecteren en om de best mogelijke verduistering te waarborgen.

RUIMTES OM JE GOED TE VOELEN

Werkplekken waar
je je goed voelt – rolgordijnen zorgen voor een
ontspannen atmosfeer
op de werkplek. Speciale stoffen voldoen ook
aan bijzondere eisen. In
openbare gebouwen of
kantoren en praktijkruimtes worden bijvoorbeeld vlamwerende
of anti-reflexie stoffen
gebruikt.
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Al spelend de wereld
ontdekken! Rolgordijnen garanderen een
vrolijke stemming in de
kinderkamer. Hier komt
alles samen: de kinderlijk eenvoudige handmatige
bediening,
vriendelijke kleuren en
speelse motieven laten
uw lievelingen stralen.
Voor een goede slaap
zijn er speciale stoffen,
die bij behoefte verduisteren en voor een aangenaam ruimteklimaat
zorgen.

PRODUCTVOORDELEN
      op de millimeter nauwkeurig maatwerk
      vijf types met verschillende Varianten
      optioneel

met spandraad- of profielzijgeleiding voor

verduistering
      Montage mogelijk zonder boren
      afhankelijk van de stof zijn 440 cm breed en 400 cm hoog mogelijk
      eenvoudige bediening – handmatig of elektrisch
      individueel bedrukbaar met uw foto's, logo's of grafische elementen
      ideaal

voor kinderkamers: met het nieuwe kettingbreeksysteem

voldoet het rolgordijn aan de eisen voor de veiligheid van kinderen
volgens EN13120
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DUO ROLGORDIJNEN
Het extravagante alternatief voor het rolgordijn is het duo

PRODUCTVOORDELEN

rolgordijn – een ware metamorfose aan het raam. De stof is
afwisselend transparant en dicht geweven. Afhankelijk van

      op de millimeter nauwkeurig maatwerk

de positie van de stof, ontstaan verschillende transparanties

      afhankelijk van de stof 270 cm breed en 260 cm hoog

en fascinerende spelletjes van licht en schaduw.

      eenvoudige bediening – handmatig of elektrisch
      bijzonder

tendheid

Het duo rolgordijn overtuigt door speciale technische
verfijning. Zijn toepassingsmogelijkheden op

      eenvoudige

en flexibele montage, zelfs zon-

der boren

computerwerkplekken, in openbare plaatsen en in vochtige
ruimten zijn net zo divers als de montagevarianten, die

hoge variabiliteit van de lichtdoorla-

      ideaal

voor kinderkamers: met het ketting

kunnen worden geselecteerd op basis van de constructieve

afbreeksysteem voldoet het duo rolgordijn

omstandigheden.

aan de eisen voor de veiligheid van kinderen volgens EN13120

PRECICIE TECHNIEK
Als klassieke technische varianten staan de versies
met een halfronde cassette of met een eenvouding
montageprofiel ter beschikking. Beide zijn in zilver
of wit verkrijgbaar. U ontvangt naar wens ons
duo rolodijn met de exclusive ontwerptechniek
in roestvrijstale uitvoering. Dit overtuigt door
een moderne, rechtlijnige uitstraling en een
metalen bedieningsketting.
U krijgt uw duo-rolgordijn met een roede
of een druppelvormige aluminiumonderlat.

KLEUR- EN VARIANTENVERSCHEIDENHEID
Kies uit meer dan 140 aantrekkelijke stoffen en uit zeven ver-

Speciale stoffen uit fraaie jacquards of met ingewerkte luxe

schillende baanbreedtes van 4,5/2,8 tot 20/16 centimeter.

garens zorgen voor een vleugje glamour.
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Ga met de QR-code
direct naar de
stofvideo

BEDIENING

HIGHLIGHTS

Met slechts één handgreep of klik kunt u bij duo-rolgordijnen

Shirley- en designstoffen met structuren of bloemmotieven

tegelijkertijd hoogte en doorzichtigheid helemaal naar uw

zijn slechts een paar voorbeelden.

wens instellen.
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eACCU RADIOGRAFISCHE
MOTOREN VOOR RAAMDECORATIE
KRACHTIG & COMFORTABEL
Inspireer uzelf voor motorisering! De

ring. Met smartphones en tablets kunt

innovatieve eACCU-motorenserie com-

u uw rolgordijnen, plissés of jaloezieën

bineert moderne zonwering met efficiënte

ook onderweg comfortabel bedienen.

aandrijftechnologie. Dankzij de oplaadbare

Natuurlijk is de eACCU-technologie

lithium-ionbatterij werkt de eACCU-motor

compatibel met vele populaire

draadloos gedurende enkele maanden.

spraakbesturingssystemen.

Bedien uw eACCU-zonwering comfortabel

Alle eACCU zonweringsproducten

met een 1- of 15-kanaals radiografische

worden door erfal tot op de milli-

afstandsbediening of via de App-bestu-

meter op maat gemaakt.

1-kanaal of 15-kanaal display afstandsbediening
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Comfortabele bediening per App

PRODUCTVOORDELEN
      fraaie vormgeving
      bi-directionale radiografische communicatie
      comfortabele bediening per radiografische
Koppeling aan spraaksystemen *

Aansluiting voor
oplaadapparaat

afstandsbediening of App
      smart control zelfs onderweg via de App-Box
      individuele scène en timer programmering
      compatibel met spraakbesturingen zoals Amazon Alexa en

Google Assistent
      draadloos, eenvoudige installatie zonder elektrische

aansluitingen
      voor plissés, rolgordijnen, duo rolgordijnen en jaloezieën
Optioneel oplaadondersteuning met zonnepaneel

* App-box uit de EAM-serie nodig
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PANEELGORDIJNEN
Paneelgordijnen zijn perfect voor grote ramen en glazen oppervlaktes in moderne
woonkamers en kantoren. De lichtregeling voor grote vlakken en de flexibele verschuifbaarheid van de stofbanen zorgen dat paneelgordijnen ook als roomdivider
kunnen worden gebruikt. Strakke lijnen met veel verschillende mogelijkheden voor
de vormgeving onderstrepen het karakter van een ruimte.

GROTE VERSCHEIDENHEID AAN MATERIALEN
U kunt kiezen uit bijna 500 stoffen met verschillende transparanties, effen
kleuren, opvallende motieven en structuurstoffen. Zachte structuurstoffen,
stijlvolle ausbrennerstoffen, of doorzichtige motiefprints zijn heel geschikt
voor decoratie. Voor een effectieve lichtwering wordt echter de voorkeur
gegeven aan een zicht dichte stof.

PRODUCTVOORDELEN
      op maat gemaakte panelen en rail
      gebogen varianten mogelijk
      individuele kleuren- en materiaalcombinaties
      eenvoudige bevestiging – handmatig of elektrisch
      eenvoudige bevestiging, verwijdering of vervanging van de panelen
      ideaal voor kinderkamers: kindveiligheid volgen EN13120
      panelen zijn individueel te bedrukken

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

VEELHEID AAN VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN

De afzonderlijke panelen kunnen dankzij verschillende bedieningsvarianten naar de gewenste positie
worden verplaatst.
Met een trekstang kan je panelen met de hand
verschuiven. Door middel van een eindlooskoord
kunnen onderling verbonden paneelwagens
naar wens worden geplaatst.
Voor bijzonder comfortabele bediening
kunnen paneelgordijnsystemen worden uitgerust met elektromotoren en dan worden
bediend met schakelaars of afstandsbedieningen.

De individueel te combineren
stofsegmenten worden met aluminium
strippen aan elkaar bevestigd.
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MODELLEN
Discrete ronde of vlakke rails van hoogwaardig aluminium met maximaal zes
sporen en wand- of plafondmontagemogelijkheden zijn verkrijgbaar. Kies voor
uw paneelwagen uit verschillende railen, designrailen, klittenband aan de
bovenkant en een verzwaringsprofiel voor de onderkant.

Dankzij de flexibele railsen met buigverbinding kunnen
gebogen railsen de hoek om.
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LAMELLEN
Een eigentijdse bedekking voor grote raamoppervlakken zijn
lamellengordijnen. Zowel voor kantoren als in de particuliere sector, geldt
dit zonweringsproduct als zeer nuttig. Met de eenvoudige bediening kunt
u de lamellen traploos verstellen en de lichtinval individueel regelen.

KLEUR- EN MATERIAALVERSCHEIDENHEID
De lamellen zijn verkrijgbaar in meer dan 320 lamellenstoffen, er zijn
kunststof- en metalen lamellen en er kan worden gekozen uit de exclusieve Manedi-designcollectie.
De profielen zijn in de standaardkleuren wit, zilver, bruin en zwart
en op aanvraag in alle RAL-kleuren leverbaar.

VOORDELEN
      milimeter nauwkeurige bochten – horizontaal en verticaal
      zes lamelbreedtes: 63, 80, 89, 100, 127 en 250 mm
      op maat gemaakte productie, ook voor schuine railen
      traploze licht- en zichtregeling
      als beste geschikt voor beeldschermwerkplek
      ideaal voor kinderkamers: met het kettingbreeksys-

teem voor lamellen biedt een oplossing kinderbeveiliging volgens EN13120
      stabiel en duurzaam
      individuelle print mogelijk

LAMELLENRAILS

vier standaard railkleuren en op aanvraag
RAL-coatings verkrijgbaar.
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COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Afwisselend gebruik van verschillende kleuren en materialen en individuele lamellenafsluitingen zorgen voor accenten en onderstrepen uw persoonlijke woonstijl.

ZONWERING PRODUCTEN

SPECIALE VORMEN

BEDIENINGSVARIANTEN

Bij vallichten, erkers of rondelen – bij bijzondere
situaties met schuine randen, nissen of bochten, kunnen de lamellengordijnrails afhankelijk van de situatie worden gebogen.

Bovenrail met geïntegreerde techniek en aandrijfmotor voor de elektrische
bediening met afstandsbediening of drukknopschakelaar..
De handmatige bediening gebeurt met een telescoopstang, eindloze ketting met
trekkoord of bijzonder comfortabel met de Monomatic-techniek
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ZONWERING MET VOORDELEN
TRANSPARANTIE

VLAMVERTRAGEND

De classificering van zonwerende stoffen in verschillende

Brandveiligheidsvoorschriften gelden vooral in openbare

transparanties maakt het mogelijk tegemoet te komen aan

gebouwen. erfal biedt u hiervoor allerlei stoffen die voldoen

verschillende vereisten voor de producten, van decoratie,

aan de eisen van de brandwerendheidsklassen DIN 4102 B1

zichtwering, anti-reflexie tot verdonkering en verduistering

(moeilijk ontvlambaar) en DIN 4102 A2 (niet brandbaar).

van ruimtes. Bij erfal kunt u kiezen uit stoffen in vijf transparantieklassen: transparant, halftransparant, dim-out, verdonkerend en verduisterend.

REINIGING
De meeste stoffen uit de erfal-collectie bestaan uit onderhoudsvriendelijke polyesterstoffen, die door een speciale coating nauwelijks vuil aantrekken. Gewoon afstoffen of
stofzuigen is voldoende voor het dagelijkse onderhoud. Veel
stoffen kunnen worden gewassen. Indien gewenst kunt u
ook een professionele reiniging laten uitvoeren door een gecertificeerd vakbedrijf.

GESCHIKTHEID VOOR

GESCHIKTHEID VOOR

VOCHTIGE RUIMTES

BEELDSCHERMWERKPLEKKEN

Zonweringsproducten van erfal kunnen worden gebruikt in

Zicht- en zonwerende producten dragen er wezenlijk aan bij

woonruimtes (met lage en gemiddelde luchtvochtigheid) en

dat wordt voldaan aan de voorschriften van de beeldscherm-

in openbare gebouwen. Er is een aantal stoffen die ook ge-

werkplekverordening. Dankzij de flexibele plaatsing en spe-

schikt zijn voor vochtige ruimtes en keukens, bijvoorbeeld

ciale stofeigenschappen worden schitteringen op het beeld-

met een vochtafstotende Teflon-coating.

scherm gereduceerd en reflecties voorkomen.
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DUURZAAMHEID
De duurzaamheid bij het bouwen van gebouwen is een uitdaging die
ook steeds meer wordt gesteld aan binnenzonweringssystemen. erfal biedt hiervoor advies en gerichte product- en stofaanbevelingen.
Verantwoordelijk omgaan met natuurlijke bronnen gaat ons bedrijf
nauw aan het hart. Het gebruik van gerecyclede materialen, regionale productie en reductie van schadelijke stoffen in het interieur
zijn belangrijke criteria hierbij. erfal heeft stoffen voor rolgordijnen die zijn gemaakt van gerecycled PET of plantaardige vezels.
Daardoor worden minder grondstoffen gebruikt.

ENERGIE BESPAREN
Bij optimaal gebruik van geschikte zonweringsproducten is een besparing op de verwarmingskosten van
ongeveer 10 procent mogelijk. In de zomer worden
uw woonruimtes beschermd tegen te sterke verwarming, het ruimteklimaat wordt verbeterd en de
airconditioning is minder vaak nodig. In de winter
profiteert u overdag van de anti-reflexierende eigenschappen, terwijl de binnenkomende zon
als extra warmtebron dient. 's Nachts wordt de
warmte door de isolerende werking beter in
het gebouw vastgehouden. Honingraatplissés
of speciaal gecoate stoffen (bijv. Perlex) zorgen zo voor effectieve bescherming tegen
hitte en koude.

ANDERE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN EN BIJZONDERHEDEN
      Stoffen met geluidabsorberende eigenschappen voor een

beter akoestiek
      Stoffen met antibacteriële en fungicide eigenschappen

voor de gezondheidssector
      Op schadelijke stoffen geteste en PVC-/halogeenvrije stoffen
      Conform IMO, Greenguard, Cradle-to-cradle en

Öko–Tex-standaard 100 gecertificeerde stoffen
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INDIVIDUELE PRINT
Met een individueel geprint motief

met motieven zijn onbeperkt. Naast

op licht- en warmtewering wordt

foto's kunnen ook afbeeldingen en

een unieke blikvanger in de ruimte

patronen worden gebruikt. Zelfs

gemaakt. Met bedrukte rolgordijnen,

kleurverlopen of verschillende

paneelgordijnen of lamellengordijnen

tinten van de gordijnen kunnen

kunt u creativiteit, individualiteit en

zonder problemen worden

afwisseling in een ruimte brengen.

gerealiseerd.

Als decoratie direct voor het raam,
als verfraaiend wandgordijn of

Er kan worden gekozen uit

als roomdivider – grote stoffen

drie materialen, waarvan

vlakken met een individueel geprint

twee eenzijdig en één

motief zorgen voor een unieke

tweezijdig bedrukbaar.

woonatmosfeer. De mogelijkheden

PRODUCTVOORDELEN
      individueele en creatieve unieke items
      combineerbaar met monochroomkleuren paneel-

gordijnen, rolgordijnen en lamellen
      Reclamevlakken voor bedrijven
      Ruimte- of etalagedecoratie
Bedrukte lamellengordijnen hebben een creatief effect in kantoren of verenigingsruimtes.

VEELZIJDIGHEID

Bedrukte rolgordijnen in de foyer van de Berlijnse
televisietoren.
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Individueel bedrukte paneelgordijnen veranderen de woonruimte in een eigen bos.

JALOEZIEËN
Jaloezieën van aluminium en hout
maken optimaal finetunen van licht
en zicht mogelijk. Ze zijn tijdloos en
tegelijkertijd decoratieve zonwering
met een modern karakter. Verschillend
gekleurde lamellen, wisselende
breedtes en creatief kleurgebruik geven
persoonlijke vrijheid.
De klassieke inkijk- en zonwering
kent een revival in combinatie met
het natuurlijk materiaal hout. Houten
jaloezieën van erfal bieden de flexibiliteit
van een jaloezie bij elke positie aan
het raam en het individueel draaien
van de aparte jaloezielamellen. Het
aantrekkelijke is de bijzondere uitstraling,
die een natuurlijke woonstijl ondersteunt
en zorgt voor een warme sfeer.

Pure wood – houten jaloezieën tot een grootte van 7,2 m² worden optioneel met een motor met afstandsbediening bediend.

TECHNISCHE VERFIJNINGEN

Flexx Line – de ingespannen aluminium-jaloezie
kan traploos op ramen boven en onder worden
gepositioneerd.

Speciaal op dakramen afgestemde jaloezieën
beschermen tegen te veel hitte en zon onder het dak.

Iso-Line – het vlakke bovenprofiel en de montage op
de raamvleugel maken onbeperkt openen mogelijk.

19

ZONWERING PRODUCTEN

ALUMINIUM-JALOEZIEËN
Aluminium jaloezieën zijn populaire klassiekers in de inkijkbescherming en
de zonwering. Horizontale lamellen, met elkaar verbonden door koorden of
ladderbanden, zijn verplaatsbaar en kunnen vrij worden gedraaid. Daardoor kan de
mate van doorzicht en lichtinval nauwkeurig worden geregeld. Een jaloezie kunt
u ook volledig optrekken en hierdoor maakt u het venster geheel vrij. Aluminium
jaloezieën zijn duurzaam en verkrijgbaar in verschillende kleuren en breedtes.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
      rechthoekige ramen, Dakramen (bijv. VELUX®, Roto®, Braas®)
      Dakramen en andere speciale raamvormen
      grote ramen en glazen puien, Veranda's
      alle woontoepassingen
      speciale uitvoering voor het verduisteren van de slaapkamer
      ideaal voor kinderkamers: met het ketting afbreeksysteem voldoet een jaloezie

aan de eisen voor de veiligheid van kinderen volgens EN13120
Maxi-Line – 50 mm brede lamellen, optioneel
met ladderbanden geven uw raam een onverwisselbaar aanzien. Dit model heeft in opgetrokken toestand
het
voordeel
van
een
kleine
lamellenpakkethoogte.

Alle lamellen kunnen worden voorzien van een kleurwissel. U bepaalt de kleuren,
het aantal en de afstand van de lamellen.

MegaView™ – met een speciale draaitechniek waarbij zich steeds
twee lamellen op elkaar plaatsen, wordt de speling tussen de lamellen verdubbeld.

PRODUCTVOORDELEN
      meerdere aantrekkelijke kleuren
      verschillende lamellenbreedtes: 16, 25, 35, 50 mm
      nauwkeurige productie op maat, ook voor speciale

raamvormen
      acht jaloeziemodellen
      traploos in positie te brengen
      Kleurwissel mogelijk
      eenvoudige installatie, ook op het raam voor een

onbeperkte opening
      ruimtebesparende installatie, nodig, ook mogelijk

zonder te boren
Slope-Jaloezieën – speciale raamvormen vereisen speciale
zonwering. Dankzij de jaloezie met schuin lopende boven rail
voorziet erfal ook daarvoor een perfecte oplossing.
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      stabiel en duurzaam

De lamellen van lindehout of bamboe van de Pure wood-collectie zijn verkrijgbaar in natuurlijke en moderne houtnerven met
zijdematte afwerking. Bovendien is verfraaiing in mat of hoogglans mogelijk.

HOUTEN JALOEZIEËN
PRODUCTVOORDELEN
      natuurlijke uitstraling
      twee collecties PURE WOOD
      drie lamelbreedtes: 25, 35 en 50 mm
      in totaal 77 houtkleuren, vijf bamboe- en twee kunst-

stoflamellen

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

      koorden en ladderbanden in aangepaste kleuren
      maatwerk

      rechthoekige ramen

      eenvoudige montage

      grote ramen en glazen puien

BEDIENING EN MONTAGE
Bijna alle jaloezieën kunnen worden uitgerust
met een elektrische motor. De bediening kan
dan zeer comfortabel via een schakelaar of met
de afstandsbediening gebeuren. De handmatige
bediening kan gebeuren met een bedieningsgreep,
draaiknop, treksnoer/draaistok, ketting of slinger.
Voor elke situatie de passende oplossing – naast de
klassieke plafond- of wandmontage kunnen jaloezieën
ook op de raamvleugel, op de glaslat of op de
dakraamvleugel worden gemonteerd.
Jaloezieën kunnen worden vervaardigd met ladderbanden in verschillende kleuren.
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HORREN
VOOR RAMEN EN VOOR DEUREN
Insecten of vliegenhorren zijn prima oplossingen, deze worden
gemonteerd op balkon, terras of toegangsdeuren voor het
tegengaan van binnendringende insecten. Deze horren zijn
gemaakt met speciaal fijnmazige gazen waar insecten geen
kans hebben om doorheen te komen. Desondanks laat het
wel licht door, zodat het zichtcontact met buiten blijft.

In tegenstelling tot eenvoudige zelfklevende vliegenhorren, worden insectenhorren door erfal gemaakt van
hoogwaardige aluminium omlijstingen in combinatie
met onverslijtbare functionele weefsels. Deze worden op
de millimeter nauwkeurig op de maat van de kozijn afgestemd en gemonteerd, maar kunnen gemakkelijk worden
geopend, ingerold of opgehangen, indien nodig.

LICHTROOSTERS
Lichtroosters van erfal worden op basis van het NEHER-systeem in
milieuvriendelijke en hoge kwaliteit gefabriceerd. Lichtroosters zorgen ervoor, dat insecten en vuil buiten worden gesloten. Ze zijn robuust, mooi van vorm, antislip en onbreekbaar. Elke afdekking wordt
aan uw individuele behoeften aangepast en op de millimeter nauwkeurig voor u op maat gemaakt. Overtuig uzelf van het aantrekkelijk en moderne design!

GAAS SOORTEN
      negen functionele weefsels

      stabiel en duurzaam

      onopvallend met een hoge transparantie

      weerbestendig

voordelen, zoals bescherming

      licht- en luchtdoorlatend

      hoge scheur- en doorprikweerstand

tegen pollen of elektrosmog
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      verschillende extra gebruiks-

BÜSCHE GORDIJNSTANGEN
Of het nu modern, klassiek of rustiek is - gordijnstangen, ook
gordijnstang of stijlgarnituur genoemd, zijn er voor elke smaak en
woonstijl. In de vorm van buizen, stangen of profielen, worden ze
gebruikt ter decoratie van stoffen gordijnen voor het raam. Met behulp
van lussen, speciale plooibanden of ringen, wordt het gordijn aan de
stang bevestigd. Ze passen zich aan elke ruimtelijke situatie aan en laten
hierbij uw gordijnen en zonwering perfect uitkomen. Gordijnstangen

INSIDE

van erfal worden op maat gemaakt volgens de eisen van de klant en
eventueel ook op de millimeter nauwkeurig gebogen.

INSIDE
Garnituren van messing, aluminium, roestvrijstaal en smeedijzer in verschillende diameters evenals klemsystemen en een grote selectie van
accessoires.

VION
Garnituren van roestvrijstaal, aluminium en messing met een bijzonder

VION

aantrekkelijke prijs kwaliteit verhouding.

TECDOR
Decoratieve profielen, koofsystemen, ophangsystemen, motor en
trekkoordsystemen.

TECDOR

BÜSCHE RAILS MET
ACCU-MOTOR
Creëer een nieuwe comfortervaring. Gordijnen openen en sluiten
was nog nooit zo eenvoudig! Voor geslecteerde garnituren, uit het
TECDOR-assortiment met een doorsnede van 28 mm, is er een
nieuwe draadloze accu-motor – Somfy IrismoTM beschikbaar.
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MOTORISERING
Projectiescherm

Rolgordijn 24 V
Rolgordijn 230 V

Plissé 24 V

Jaloezie 24 V
Jaloezie 230 V *

Motorisering voor meer comfort. erfal
biedt u de elektrocompetentie voor de
volledige binnen- en buitenzonwering.
Individueel aan uw eisen aangepast.
Van gemotoriseerd met afstandsbediening tot integratie in een Domotica of
centraalbesturingsysteem inhuis: er zijn

* via externe ontvangers

allerlei oplossingen waaruit u kunt kiezen.

PRODUCTADVIEZEN VOOR KINDERVEILIGHEID
Opgespannen productmodellen

Plissé

Nano rolgordijn

Flexx Line jaloezieën

Rolgordijn „LiteRise®“-techniek

Paneelgordijn vrij verschuifbaar met
de hand of met een trekstang

Koordloze producten

Plissé model "vrijhangend"

Gemotoriseerde producten met afstandsbediening of bediening via de app

draadloos elektrische aandrijving:
eACCU

Bedrade elektrische aandrijvingen met 230 of 24 V voor plissés,
rolgordijnen, jaloezieën, lamellen en paneelgordijnen

Kindveilige productuitvoeringen voor koord- en kettingbedieningen

Ketting- en snoerbeveiligingen
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Ketting onderbreker voor plissés, rolgordijnen,
jaloezieën, lamellen en paneelgordijnen

Lamellen met trekstangbediening

ZONWERING PRODUCTEN

RUIMTES NIEUW BELEVEN
Een behaaglijk gevoel met licht- en warmtewering van erfal.

PRODUCTEN – ZONWERING
Onder voorbehoud van wijzigingen. Deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. Nadruk, vermenigvuldiging in
welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van erfal GmbH & Co. KG.
Druk- en zetfouten, vergissingen evenals omissies blijven voorbehouden.
Stand augustus 2019
erfal GmbH & Co. KG
www.erfal.nl
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Ruimtes nieuw beleven – www.erfal.nl

erfal GmbH & Co. KG
Gewerbering 8
DE – 08223 Falkenstein
info@erfal.com
Uw Dealer
Zoek een erfal-dealer bij u in de buurt
www.erfal.nl

