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Copahome Japanese Design

Copahome Japanese Design

Uw eigen minimalistische
Japanse sfeer in huis

Met de nieuwe Japanese Design collectie speelt 

Copahome in op de Oosterse invloeden in binnen-

huistrends die steeds populairder worden. De verre-

gaande vereenvoudiging en de natuurlijke uitstraling 

van de materialen zorgen voor een bijzonder minima-

listische Japanse sfeer. De nieuwe collectie kreeg dan 

ook toepasselijk de naam ‘Japanese Design’.

 

De collectie raamdecoratie is gemaakt van unieke ma-

terialen. Het zijn natuurlijke materialen die aan beide 

zijden voorzien worden van een gelamineerde laag. 

Dit zorgt ervoor dat het materiaal een stevige struc-

tuur krijgt. Omdat het materiaal kleurvast en bijzonder 

duurzaam is, leent het zich bij uitstek voor raamde-

coratie. De filtering en wering van het licht geeft een 

warme en natuurlijke uitstraling, waardoor een unieke 

lichtinval en de nodige privacy gegarandeerd is.

Omdat dit materiaal aan beide zijden gelamineerd is, 

is deze oosters getinte Japanese Design collectie ook 

uiterst geschikt voor badkamers. Bovendien zorgt het 

laminaat ervoor dat het materiaal eenvoudig te reini-

gen is.

Producten

De collectie Japanese Design bestaat in rolgordijnen 

en paneelgordijnen. Als raambekleding of als afschei-

ding tussen twee ruimtes. 

Elk type heeft haar unieke eigenschappen als dessin, 

kleur, transparantie en lichtfiltering. Keuze genoeg 

dus om een stijlvolle oosterse sfeer in huis te brengen.

Intro
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Copahome Japanese Design

Baleinen

Alle producten van de Japanese Design Collection zijn 

verfraaid met baleinen in aluminium voor een bijzonder 

minimalistische Japanse sfeer. De baleinen zorgen bo-

vendien voor een decoratieve vlakverdeling. Rolgordijnen 

en paneelgordijnen worden altijd geleverd in segmen-

ten met baleinen in aluminium en een vlakke onderlat. 

U heeft de keuze uit verschillende kleuren: wit, beige, 

zwart en aluminium.

Finishing touch

Een zeer hoogwaardig product verdient aandacht tot in 

de kleinste details. De Japanese Design rolgordijnen en 

paneelgordijnen krijgen een chique, exclusieve uitstra-

ling, in combinatie met optimaal bedieningsgemak.

Intro
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Multicolor

Een bijzonder sfeervol effect geeft het gebruik van 

kleur in uw gordijn. U heeft de mogelijkheid om be-

paalde segmenten in een contrasterende kleur te laten 

maken, passend bij de sfeer die u wil creëren. Zo kan 

u kiezen voor een wit paneelgordijn met één paneel 

in een accentkleur. Of u kunt één van de segmenten 

van een paneel in een accentkleur laten uitvoeren. 

Ook in rolgordijnen kunt u spelen met kleurvlakken. 

Op deze manier kan een ‘personal touch’ worden 

gegeven waardoor de bijzondere sfeer nog beter bij 

het interieur past.

Copahome Japanese Design Intro
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Copahome Japanese Design Rolgordijnen
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Type S10 

Copahome Japanese Design

Exclusief design

Standaarduitvoering

 ❘ Baleinen en onderlat: geanodiseerd aluminium

 ❘ Steunen en kettingmechanisme: wit

 ❘ Ketting: metaal

 ❘ Buisdiameter: 44 mm

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

 ❘ Gekleurde steunen en kettingmechanisme: beige / grijs / zwart

 ❘ Gekleurde ketting: wit / beige / grijs / zwart / transparant

Motorisatie (aangeboden met meerprijs)

 ❘ 24V elektrische bediening

 ❘ 220V elektrische bediening

 ❘ Elektrische bediening met batterij, max. 2 m2

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 240 cm breed, 280 cm hoog, 6 m² oppervlakte. 

 ❘ Plafond- of wandmontage mogelijk.

Copahome Japanese Design

Rolgordijnen
Type S10

Wit
(standaard)

Kleuren steunen en kettingmechanisme

Beige Grijs Zwart



9eXPERT in windowfashion & sunprotection

Copahome Japanese Design

Klemsteunen

Unieke oplossing voor bewegende ramen / deuren

❘ Toe te passen op deuren en draaikipramen (tot 15°) 

 in kunststof.

❘ Met klemsteunen plaatst u rolgordijnen zonder te boren.

❘ Enkel verkrijgbaar in wit.

❘ Optie aangeboden met meerprijs.

Esthetisch en praktisch

❘ Bij een contrarollend rolgordijn wordt de rol verborgen achter  

 de stof omdat de stof aan de voorzijde afrolt.  

 Een esthetische keuze.

❘ Bij een contrarollend rolgordijn hangt de stof 44 mm verder

 van het raam. Dit kan een praktische oplossing bieden als 

 obstakels in de weg zitten, bvb. raam- en deurhendels, 

 verwarmingsbuizen,...

❘ Optie zonder meerprijs.

Contra
rollend

Contrarollend

Makkelijke plaatsing

❘ Voor een makkelijke plaatsing wordt het rolgordijn

 voorgemonteerd op een aluminium draagprofiel. 

 Het volstaat de clicksteunen te monteren en het profiel erin te  

 klikken. 

 Minimale lichtkier van 4 mm.

❘ Draagprofiel leverbaar in de kleuren alu naturel, wit, beige

 of zwart. Standaard kleurgecoördineerd met de steunen.

❘ Nieuw en exclusief design.

❘ Optie aangeboden met meerprijs.

Montageprofiel

Rolgordijnen
Speciale toepassingen - Type S10
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Type D10 

Copahome Japanese Design

Type D10

RolgordijnenCopahome Japanese Design

Alu naturel

Exclusief design

Standaarduitvoering

 ❘ Baleinen en onderlat: geanodiseerd aluminium

 ❘ Steunen en kettingmechanisme: geborsteld aluminium

 ❘ Ketting: metaal

 ❘ Buisdiameter: 44 mm

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

Motorisatie (aangeboden met meerprijs)

 ❘ 24V elektrische bediening

 ❘ 220V elektrische bediening 

 ❘ Elektrische bediening met batterij, max. 2 m2 

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 240 cm breed, 280 cm hoog, 6 m² oppervlakte. 

 ❘ Plafond- of wandmontage mogelijk.

Kleur steunen en kettingmechanisme
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Type D15

RolgordijnenCopahome Japanese Design

Alu naturel

Exclusief design

Standaarduitvoering

 ❘ Baleinen en onderlat: geanodiseerd aluminium

 ❘ Steunen en kettingmechanisme: geborsteld aluminium

 ❘ Ketting: metaal

 ❘ Buisdiameter: 44 mm 

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

Motorisatie (aangeboden met meerprijs)

 ❘ 220V elektrische bediening 

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 240 cm breed, 280 cm hoog, 6 m² oppervlakte. 

 ❘ Plafond- of wandmontage mogelijk.

Kleur steunen en kettingmechanisme



Type D20 

Type D20

12 Copahome Japanese Design

RolgordijnenCopahome Japanese Design

Alu naturel

Exclusief design

Standaarduitvoering

 ❘ Baleinen en onderlat: geanodiseerd aluminium

 ❘ Steunen en kettingmechanisme: geborsteld aluminium

 ❘ Decoratieve koof: geborsteld aluminium (8 cm hoog en 20 cm breder dan doekbreedte)

 ❘ Ketting: metaal

 ❘ Buisdiameter: 44 mm

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

Motorisatie (aangeboden met meerprijs)

 ❘ 24V elektrische bediening

 ❘ 220V elektrische bediening

 ❘ Elektrische bediening met batterij, max. 2 m2

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 240 cm breed, 280 cm hoog, 6 m² oppervlakte. 

 ❘ Plafond- of wandmontage mogelijk.

Kleur steunen en kettingmechanisme
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Afwerking

Rolgordijnen

28 cm

max. 28 cm

28 cm

28 cm

Baleinen : 10 mm

Onderlat : 20 mm

Copahome Japanese Design

Optie multicolor

Standaard afwerking

 ❘ Rolgordijnen met vaste segmentverdeling van 28 cm hoog, bovenste

  segment met variabele resthoogte (max. 28 cm).

 ❘ Vlakke baleinen, 10 mm, alleen aan binnenzijde gemonteerd. 

 ❘ Vlakke onderlat, 20 mm, aan beide zijden gemonteerd.

 ❘ Bij rolgordijnen breder dan de doekbreedte wordt het doek een kwartslag

  gedraaid. De naad wordt onzichtbaar verwerkt achter de baleinen.

  Opgelet! Bij het draaien van het doek verandert het dessin van richting.

  Wanneer smalle en brede rolgordijnen in dezelfde ruimte hangen,

  is het belangrijk dat de richting van het dessin dezelfde is. 

  Vermeld duidelijk op de bestelbon: doek kwartslag draaien.

Opties

 ❘ Type S10 (zie p. 8) aangeboden met meerprijs.

 ❘ Multicolor aangeboden met meerprijs. (zie p. 6)

 ❘ Baleinen gealligneerd, aangeboden met meerprijs.

  Wanneer rolgordijnen met een verschillende hoogte naast  

  elkaar hangen (bovenaan gelijk), dan kunnen de baleinen 

  gealligneerd worden. Het onderste segment van het kort- 

  ste rolgordijn zal bijgevolg kleiner zijn dan 28 cm. 

  Vermeld duidelijk op de bestelbon: baleinen gealligneerd.

Doek kwartslag draaien

90°

< 28 cm

Baleinen gealligneerd



Elektrische bediening

Hoog gebruikerscomfort

❙ Bedien gelijktijdig één of meerdere rolgordijnen met één druk op de knop.

❙ Ideale bediening voor rolgordijnen op moeilijk bereikbare plaatsen.

❙ Met een tijdschakelaar gaan de rolgordijnen ’s morgens automatisch omhoog

 en ’s avonds terug naar beneden.

❙ Automatisch gestuurde rolgordijnen verhogen de veiligheid bij uw afwezigheid.

Een stille motor

❙ Met de Sonesse motor biedt Copahome het nieuwste gamma stille motoren.

De batterijmotor

❙ Eenvoudige en snelle montage. Geen bedrading noch transformatoren nodig. 

 Een buis met batterijen wordt naast of achter het rolgordijn bevestigd. 

❙ Draadloze aansturing via afstandsbediening of schakelaar.

❙ Bij dagelijks gebruik heeft de batterij een minimale levensduur van 1 jaar.

❙ Max. oppervlakte 2 m2.

Motorisatie 24V

❙ Standaard rolgordijnen worden gemotoriseerd met een 24V motor. 

❙ Bij 24V motorisatie dient steeds een transformator te worden geplaatst.

❙ De aansturing van de rolgordijnen kan bekabeld of draadloos gebeuren. 

 Voor de verschillende uitvoeringen verwijzen we u naar de prijslijst ‘motorisatie’.

Motorisatie 220V

❙ De aansturing van de rolgordijnen kan bekabeld of draadloos gebeuren. 

 Voor de verschillende uitvoeringen verwijzen we u naar de prijslijst ‘motorisatie’.

Copahome Japanese Design Rolgordijnen
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Copahome Japanese Design Rolgordijnen
Modellen

STANDAARD DESIGN D10 DESIGN D15 / D20

Buisdiameterg 44 mm 44 mm 44 mm

Bediening Ketting ja ja ja

Batterijmotor max. 2 m2 max. 2 m2 nee

Motor 24V ja ja nee

Motor 220V ja ja ja

Afmetingen Max breedte 240 cm 240 cm 240 cm

Max hoogte 280 cm 280 cm 280 cm

Max opp 6 m² 6 m² 6 m²

Speciale toepassing Contra rollend ja ja ja

Opties Baleinen alu* / wit / beige / zwart alu* / wit / beige / zwart alu* / wit / beige / zwart

Steunen wit*/ grijs / beige / zwart alu alu

Ketting
metaal* / wit / beige / 

grijs / zwart
metaal metaal

Plaatsing In de dag ja ja ja

Op de dag ja ja ja

Montageprofiel ja nee nee

15eXPERT in windowfashion & sunprotection

Opgelet! Door het natuurlijke karakter van het Japanese Design weefsel in combinatie met de strakke baleinen 

is het mogelijk dat de structuurlijnen van het weefsel niet altijd in lijn lopen met de aluminium baleinen. Dit is eigen 

aan het product en wordt niet als fout aanzien.

* Standaard
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Onderdelen

RolgordijnenCopahome Japanese Design

Standaard rolgordijnen
Steun S10  

Design rolgordijnen
Steun D10  

Plafondsteun

PlafondsteunMuursteun

50 mm

50 mm80 mm

Muursteun

90 mm

80 mm110 mm

50 mm

65 mm95 mm

90 mm

80 mm110 mm

Steun D15  
 

Muursteun Plafondsteun

80 mm

60 mm75 mm

60 mm

80 mm95 mm

Steun D20

Muursteun Plafondsteun

90 mm

80 mm100 mm

90 mm

80 mm110 mm
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Copahome Japanese Design
Algemene informatie & specificaties Goed meten

Rolgordijnen

Vooraf

Kijk of er geen verwarmingsbuizen, deur- of raamhendels en andere obstakels in de weg zitten. Wordt het pro-

duct in het kozijn (’in de dag’ montage) of op het kozijn (‘op de dag’ montage) geplaatst?

Soorten afmetingen

Dagmaat 

Bij een dagmaat (kozijnmaat) wordt standaard een speling afgetrokken door de fabriek van de hoogte en de 

breedte, zodat het product vrij komt te hangen in het kozijn. Vooral belangrijk bij plaatsing ‘in de dag’. 

Blijvende maat

Bij een blijvende of afgewerkte maat wordt geen speling afgetrokken. De fabriek levert exact de maat die besteld 

is. Zorg zelf voor de reductie bij plaatsing ‘in de dag’, zodat het product vrij hangt in het kozijn! 

Doekmaat

Bij een doekmaat of stofmaat wordt geen speling afgetrokken. De fabriek levert exact de maat van het doek die 

besteld is.

Plaatsing in de dag

Het product wordt in het kozijn gehangen. Meet de breedte van het kozijn zowel boven- als onderaan. Meet de 

hoogte van het kozijn zowel links als rechts. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm)

Plaatsing op de dag

Het product wordt op het kozijn gehangen. Meet de breedte van het kozijn zowel boven- als onderaan. Meet 

de hoogte van het kozijn zowel links als rechts. Bepaal de overlapping van het product op het kozijn. Bestel de 

kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat plus de overlap (in mm).

 

In de dag Op de dag



Copahome Japanese Design Paneelgordijnen
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Basic

Basic

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design

Functioneel design

Standaarduitvoering Basic

 ❘ Paneelgordijnrail: wit

 ❘ Verkrijgbaar met 2, 3, 4 of 5 sporen

 ❘ Aluminium baleinen 10 mm en aluminium onderlat 20 mm

 ❘ Bediening: koordbediening of trekstang

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Paneelgordijnrail: grijs

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

 ❘ Baleinen 20 mm

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 500 cm breed, 280 cm hoog, 14 m2  oppervlakte

 ❘ Plafond- en wandmontage mogelijk

 ❘ De blijvende breedte op de bestelbon is inclusief de eindkappen

Wit

Kleur profiel en steunen

Grijs

19eXPERT in windowfashion & sunprotection



PaneelgordijnenCopahome Japanese Design 

Basic

Specificaties - Basic

Aantal steunen

Breedte rail (cm) < 100 cm 100-179 180-259 260-339 240-419 420-500

Aantal steunen 2 3 4 5 6 7

Steunen

Ref. 752-61900-30 - wit
Ref. 752-61900-31 - grijs
Plafondsteun 2 sporen Ref. 752-61900-10 - wit

Ref. 752-61900-11 - grijs
Muursteun 2 / 3 sporenRef. 752-61900-40 - wit

Ref. 752-61900-41 - grijs
Plafondsteun 3 sporen

Ref. 752-61900-50 - wit
Ref. 752-61900-51 - grijs
Plafondsteun 4 sporen Ref. 752-61900-20 - wit

Ref. 752-61900-21 - grijs
Muursteun 4 / 5 sporenRef. 752-61900-60 - wit

Ref. 752-61900-61 - grijs
Plafondsteun 5 sporen

Rails

Type BAS 2 - 2 sporen breedte 38 mm x hoogte 13 mm

Type BAS 3 - 3 sporen breedte 49 mm x hoogte 13 mm

Type BAS 4 - 4 sporen breedte 66 mm x hoogte 13 mm

Type BAS 5 - 5 sporen breedte 83 mm x hoogte 13 mm

20 Copahome Japanese Design



Pakketmogelijkheden - Basic

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design

2 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Koord 1 stang 2 stangen Max. totale 

breedte

2 A JK 22 A J 122 A 138 cm

2 B JK 22 B J 122 B 138 cm

4 C J 123 C 207 cm

4 C JK 24 C 276 cm

3 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code 1 stang 2 stangen Max. totale 

breedte

3 A JK 33 A J 133 A 207 cm

3 B JK 33 B J 133 B 207 cm

3 D J 233 D 207 cm

4 C J 234 C 276 cm

5 C J 235 C 345 cm

6 C JK 36 C J 236 C 414 cm

21eXPERT in windowfashion & sunprotection



5 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Koord 1 stang 2 stangen Max. totale 

breedte

5 A JK 55 A J 155 A 345 cm

5 B JK 55 B J 155 B 345 cm

5 C J 255 C 345 cm

5 D J 255 D 345 cm

8 C JK 58 C J 258 C 500 cm

9 C J 259 C 495 cm

10 C JK 50 C J 250 C 500 cm

Pakketmogelijkheden - Basic

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design

4 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Koord 1 stang 2 stangen Max. totale 

breedte

4 A JK 44 A J 144 A 276 cm

4 B JK 44 B J 144 B 276 cm

4 D JK 44 D J 244 D 276 cm

6 C JK 46 C J 246 C 414 cm

7 C J 247 C 483 cm

8 C JK 48 C J 248 C 500 cm

22



Tenso

Tenso

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design

Exclusief design

Standaarduitvoering Tenso

 ❘ Paneelgordijnrail: aluminium 

 ❘ Verkrijgbaar met 2, 3, 4 of 5 sporen

 ❘ Eindkappen en steunen: aluminium

 ❘ Aluminium baleinen 10 mm en aluminium onderlat 20 mm

 ❘ Bediening: één of meerdere trekstangen (aluminium of plexiglas)

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

 ❘ Baleinen 20 mm

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 500 cm breed, 280 cm hoog, 14 m2  oppervlakte

 ❘ Plafond- en wandmontage mogelijk

 ❘ De blijvende breedte op de bestelbon is inclusief de eindkappen

Alu naturel

Kleur profiel en steunen

23eXPERT in windowfashion & sunprotection



Steunen

Ref. 752-51900-25 - plafondsteun

2-3-4 sporen

Ref. 52-51900-26 - plafondsteun

5 sporen

Ref. 52-51900-10 - muursteun

2 sporenrail lengte 100 mm

Ref. 52-51900-11 - muursteun

2 sporenrail lengte 150 mm

Ref. 52-51900-12 - muursteun

3 sporenrail lengte 110 mm

Ref. 52-51900-13 - muursteun

3 sporenrail lengte 160 mm

Ref. 52-51900-14 - muursteun

4 sporenrail lengte 130 mm

Ref. 52-51900-15 - muursteun

4 sporenrail lengte 180 mm

Ref. 52-51900-16 - muursteun

5 sporenrail lengte 150 mm

Ref. 52-51900-17 - muursteun

5 sporenrail lengte 200 mm

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design 

Tenso

Specificaties - Tenso

Aantal steunen

Breedte rail < 259 cm 260-359 cm 360-459 cm 460-500 cm

Aantal steunen 2 3 4 5

24 Copahome Japanese Design

Rails

Type TE2 - 2 sporen breedte 39 mm x hoogte 15 mm

Type TE3 - 3 sporen breedte 52 mm x hoogte 15 mm

Type TE4 - 4 sporen breedte 71 mm x hoogte 15 mm

Type TE5 - 5 sporen breedte 90 mm x hoogte 15 mm
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Pakketmogelijkheden - Tenso

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design

2 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code Max. totale

breedte

2 A* TEA22B 138 cm

2 B* TEB22A 138 cm

4 C** TEC24D 276 cm

4 D** TED24C 276 cm

3 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code Max. totale

breedte

3 E* TEE33B 207 cm

3 F* TEF33A 207 cm

5 G** TEG35C 345 cm

6 H** TEH36C 414 cm

* 1 trekstang  ** 2 trekstangen



Pakketmogelijkheden - Tenso

PaneelgordijnenCopahome Japanese Design

4 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code Max. totale

breedte

4 I* TEI44B 276 cm

4 L* TEL44A 276 cm

7 M** TEM47C 483 cm

8 N** TEN48C 500 cm

7 O** TEO47C 483 cm

5 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code Max. totale

breedte

5 P* TEP55B 345 cm

5 Q* TEQ55A 345 cm

8 R** TER58C 500 cm

9 S** TES59C 495 cm

9 T** TET59C 495 cm

10 U** TEU50C 500 cm

26 * 1 trekstang  ** 2 trekstangen



Copahome Japanese Design

Evolution
   

4560-20 - alu
gegalvaniseerd
chroom

4560-22 - alu
gegalvaniseerd
mat

4560-72 - alu
gesatineerd
glanzend

20 - alu gegalvaniseerd chroom 60 - beuk

22 - alu gegalvaniseerd mat 61 - kers

72 - alu gesatineerd glanzend 65  - wengé 

20556 - H 20 x B 50 mm

Eindkappen

Paneelgordijnen
Evolution

27eXPERT in windowfashion & sunprotection

Exclusief design

Standaarduitvoering Evolution

 ❘ Paneelgordijnrail leverbaar in drie uitvoeringen: chroom, mat en glanzend aluminium

 ❘ Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 sporen

 ❘ De eindkappen van de rail zijn leverbaar in diverse kleuren

 ❘ Aluminium baleinen 10 mm en aluminium onderlat 20 mm

 ❘ Bediening: één of meerdere trekstangen (aluminium of plexiglas)

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

 ❘ Baleinen 20 mm

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 500 cm breed, 280 cm hoog, 14 m2  oppervlakte

  Vanaf 3 m breedte wordt een koppelstuk aangebracht

 ❘ Plafond- en wandmontage mogelijk

 ❘ De blijvende breedte op de bestelbon is exclusief de eindkappen



Copahome Japanese Design
Linear Profil

73 - alu gesatineerd mat

Vlak - aluminium
80556 H 40 x B 45 mm

Vlak - hout
80556 H 40 x B 45 mm 

Eindkappen

   

28 Copahome Japanese Design

60 - beuk

61 - kers

65  - wengé 
 

73 - alu gesatineerd 

63 - walnoot

Exclusief design

Standaarduitvoering Linear Profil

 ❘ Paneelgordijnrail: aluminium gegalvaniseerd mat

 ❘ Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 sporen

 ❘ De eindkappen van de rail zijn leverbaar in diverse kleuren

 ❘ Aluminium baleinen 10 mm en aluminium onderlat 20 mm

 ❘ Bediening: één of meerdere trekstangen (aluminium of plexiglas)

Opties (zonder meerprijs)

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart

 ❘ Baleinen 20 mm

Specificaties

 ❘ Maximale maten: 500 cm breed, 280 cm hoog, 14 m2  oppervlakte

  Vanaf 3 m breedte wordt een koppelstuk aangebracht

 ❘ Plafond- en wandmontage mogelijk

 ❘ De blijvende breedte op de bestelbon is exclusief de eindkappen

Paneelgordijnen

Linear Profil
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Evolution

Plafondsteunen

Ref. 22.564 - 2 sporen  

D 55 mm, H 20 mm

Ref. 23.564 - 3 sporen  

D 85 mm, H 20 mm

Ref. 24.564 - 4 sporen  

D 113 mm, H 20 mm

Linear Profil

Plafondsteunen 1

Ref. 72.564 - 2 sporen  

D 58 mm, H 15 mm, B 50 mm

Ref. 73.564 - 3 sporen  

D 85 mm, H 15 mm, B 50 mm 

Plafondsteunen 2

Ref. 62.564 - 2 sporen  

D 75 mm, H 20 mm, B 40 mm

Ref. 63.564 - 3 sporen  

D 105 mm, H 20 mm, B 40 mm

Ref. 64.564 - 4 sporen  

D 135 mm, H 20 mm, B 40 mm

Copahome Japanese Design
Specificaties - Evolution / Linear profil

Muursteunen

Ref. 23.561 - 3 sporen  

D 113 mm, H 50 mm

Ref. 24.561 - 4 sporen  

D 145 mm, H 50 mm

Muursteunen 1

Ref. 72.561 - 2 sporen  

D 135 mm, H 50 mm, B 80 mm

Ref. 73.561 - 3 sporen  

D 165 mm, H 50 mm, B 80 mm

Ref. 74.561 - 4 sporen  

D 190 mm, H 50 mm, B 80 mm

Muursteunen 2

Ref. 62.561 - 2 sporen  

D 130 mm, H 60 mm, B 40 mm

Ref. 63.561 - 3 sporen  

D 160 mm, H 60 mm, B 40 mm 

Ref. 64.561 - 4 sporen  

D 180 mm, H 60 mm, B 40 mm 

Paneelgordijnen
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2 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code

Evolution
Code

Linear profil
Max.
totale

breedte

2 A* EVO22A LIN22A 138 cm

2 B* EVO22B LIN22B 138 cm

3 C* EVO23C LIN23C 207 cm

4 C** EVO24C LIN24C 276 cm

3 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code

Evolution
Code

Linear profil
Max.
totale

breedte

3 A* EVO33A LIN33A 207 cm

3 B* EVO33B LIN33B 207 cm

3 D** EVO33D LIN33D 207 cm

4 C** EVO34C LIN34C 276 cm

5 C** EVO35C LIN35C 345 cm

6 C** EVO36C LIN36C 414 cm

* 1 trekstang  ** 2 trekstangen

Paneelgordijnen
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4 sporenrail

Aantal
panelen Type Open stand Gesloten stand Code

Evolution
Code

Linear profil
Max.
totale

breedte

4 A* EVO44A LIN44A 276 cm

4 B* EVO44B LIN44B 276 cm

4 D** EVO44D LIN44D 276 cm

6 C** EVO46C LIN46C 414 cm

7 C** EVO47C LIN47C 483 cm

8 C** EVO48C LIN48C 500 cm

* 1 trekstang  ** 2 trekstangen

Paneelgordijnen



Copahome Japanese Design Paneelgordijnen

32 Copahome Japanese Design

Afwerking

Standaard afwerking

 ❘ Panels met vaste segmentverdeling van 48 cm hoog, bovenste segment variabele resthoogte (max. 48 cm)

 ❘ Vlakke baleinen 10 mm (geanodiseerd aluminium )en vlakke onderlat 20 mm aan beide zijden gemonteerd. 

 ❘ Paneelbreedte minimaal 40 cm tot maximaal 74 cm

 ❘ Overlapping tussen de panelen 5 cm

 ❘ Alle panelen worden voorzien van klittenband

Opties

 ❘ Gekleurde baleinen en onderlat: wit / beige / zwart / (zonder meerprijs)

 ❘ Baleinen 20 mm (zonder meerprijs)

 ❘ Multicolor aangeboden met meerprijs (zie p. 6) 

 ❘ Panels met gelijke segmentverdeling (geen resthoogte), aangeboden met meerprijs. De afstand tussen  

  de baleinen wordt bepaald door de hoogte van de panelen. De rekenformule voor de segmenthoogte is 

  X = totale hoogte : (aantal baleinen+1)    X = max. 55 cm min. 46 cm

Segmentverdeling 

   
48 cm

Rest max. 48 cm

48 cm

48 cm

48 cm

Standaard segmentverdeling

X cm

X cm

X cm

X cm

X cm

Gelijke segmentverdeling (optie)

Standaard
segment-
verdeling Aa

nt
al

 
se

gm
en

te
n

Aa
nt

al
ba

le
in

en

0 - 960 mm 2 1

961 -1440 mm 3 2

1441 - 1920 mm 4 3

1921 - 2400 mm 5 4

2401 - 2800 mm 6 5

Optie multicolor
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Segmentverdeling 

   

Copahome Japanese Design Paneelgordijnen
Modellen

BASIC TENSO EVOLUTION
LINEAR PROFIL

2
sporen

3
sporen

4
sporen

5
sporen

2
sporen

3
sporen

4
sporen

5
sporen

2
sporen

3
sporen

4
sporen

Bediening Stang • • • • • • • • • • •

Koord • • • •

Afmetingen
Max 

breedte
276 414 500 500 276 414 500 500 276 414 500

Max 
hoogte

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Max opp 7,7 m2 11,6 m2 14 m2 14 m2 7,7 m2 11,6 m2 14 m2 14 m2 7,7 m2 11,6 m2 14 m2

Montage Plafond • • • • • • • • • • •

Muur • • • • • • • • • • •

Rail Kleur wit*
grijs

wit*
grijs

wit*
grijs

wit*
grijs alu alu alu alu alu alu alu

* Standaard
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Goed meten

Vooraf

Kijk of er geen verwarmingsbuizen, deur- of raamhendels en andere obstakels in de weg zitten. Wordt het pro-

duct in het kozijn (’in de dag’ montage) of op het kozijn (‘op de dag’ montage) geplaatst?

Soorten afmetingen

Dagmaat 

Bij een dagmaat (kozijnmaat) wordt standaard een speling afgetrokken door de fabriek van de hoogte en de 

breedte, zodat het product vrij komt te hangen in het kozijn. Vooral belangrijk bij plaatsing ‘in de dag’. 

Blijvende maat

Bij een blijvende of afgewerkte maat wordt geen speling afgetrokken. De fabriek levert exact de maat die besteld 

is. Zorg zelf voor de reductie bij plaatsing ‘in de dag’, zodat het product vrij hangt in het kozijn! 

Plaatsing in de dag

Het product wordt in het kozijn gehangen. Meet de breedte van 

het kozijn zowel boven- als onderaan. Meet de hoogte van het 

kozijn zowel links als rechts. Bestel de kleinst gemeten breedte- 

en hoogtemaat (in mm). Bij bestelling ‘dagmaat’ wordt er 10 mm 

in de breedte en 20 mm in de hoogte afgehouden.

Plaatsing op de dag

Het product wordt op het kozijn gehangen. Meet de breedte van 

het kozijn zowel boven- als onderaan. Meet de hoogte van het  

kozijn zowel links als rechts. Bepaal de overlapping van het 

product op het kozijn. Bestel de kleinst gemeten breedte- en 

hoogtemaat plus de overlap (in mm). Opgelet! De hoogte is altijd 

inclusief de steunen.

Paneelberekening

De paneelbreedte wordt volgens een standaard berekening

vastgesteld. De overlap die wordt toegekend is 5 cm. 

De rekenformule voor de paneelbreedte is:

(Railbreedte - 5 cm) : (aantal panelen) + (5 cm) = paneelbreedte

34 Copahome Japanese Design

In de dag

Op de dag
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Algemeen
Stoffenoverzicht
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8400 2 ja ja ja 138 240 280 69 280 Semi 54% >7 ja ja ja 140 193 0,27

8401 2 ja ja ja 138 240 280 69 280 Semi 42% >7 ja ja ja 140 193 0,27

8402 2 ja ja ja 118 240 280 59 280 Semi 68% >7 ja ja ja 120 326 0,40

8403 1 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 55% >7 ja ja ja 150 179 0,32

8404 1 ja ja ja 133 240 280 66 280 Semi 45% >7 ja ja ja 135 179 0,24

8405 1 ja ja ja 133 240 280 66 280 Semi 22% >7 ja ja ja 135 179 0,24

8406 1 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 47% >7 ja ja ja 150 193 0,29

8407 1 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 55% >7 ja ja ja 150 179 0,30

8408 2 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 70% >7 ja ja ja 150 179 0,24

8409 2 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 54% >7 ja ja ja 150 179 0,24

8410 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 56% >7 ja ja ja 150 193 0,25

8411 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 36% >7 ja ja ja 150 193 0,25

8412 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 72% >7 ja ja ja 150 179 0,20

8413 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 71% >7 ja ja ja 150 179 0,20

8414 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 62% >5 ja ja ja 150 179 0,20

8415 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 60% >5 ja ja ja 150 179 0,20

8416 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 65% >5 ja ja ja 150 179 0,20

8417 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 61% >5 ja ja ja 150 179 0,20

8418 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 63% >5 ja ja ja 150 179 0,20

8419 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 59% >7 ja ja ja 150 134 0,20

8420 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 56% >7 ja ja ja 150 134 0,20

8421 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Semi 41% >7 ja ja ja 150 134 0,20

8422 0 ja ja ja 148 240 280 74 280 Dimout 4% >7 ja ja ja 150 134 0,20

Opgelet! Door het artisanaal productieproces en het natuurlijk karakter van de stof zijn de patronen onregelmatig 

en niet lineair. Hierdoor zijn kleur- en structuurafwijkingen met het staal in het boek mogelijk.
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Onderhoud

Copahome Japanese Design rol- en paneelgordijnen zijn antistatisch behandeld en trekken geen stof aan. Indien 

nodig kunnen ze eenvoudig gereinigd worden met een zacht doek, lauw water en een wolwasmiddel. Bij rolgor-

dijnen laat u het doek vrij uithangen totdat het volledig droog is.

Opgelet! Behandel het doek met de nodige omzichtigheid want kreuken zijn blijvend zichtbaar.

Er geldt een garantie van 5 jaar op Copahome Japanese Design. 2 jaar volledige garantie op materiaal- en

assemblagefouten en de daaropvolgende 3 jaar geldt de garantie enkel op de vervanging van onderdelen 

(demontage, productietijd, installatiekosten, doek en transport vallen dan buiten de garantieregeling). De klant 

kan geen aanspraak maken op garantie als het defect veroorzaakt werd door abnormaal gebruik of verkeerde 

plaatsing. 

Door het artisanaal productieproces en het natuurlijk karakter van de stof zijn de patronen onregelmatig en niet 

lineair. In combinatie met de strakke baleinen kan het voorkomen dat de lijnen van het weefsel niet altijd evenwij-

dig lopen met de baleinen. Kleur- en structuurafwijkingen met het staal in het boek zijn mogelijk. Dit is eigen aan 

het product en wordt niet als fout aanzien. 

Het hanggedrag van rolgordijnen en paneelgordijnen wordt altijd in vooraanzicht beoordeeld. De stof kan aan de 

buitenzijden een lichte bowing vertonen. Dit is eigen aan het product en wordt niet als fout aanzien. 

Indien producten ter reparatie retour worden opgestuurd, wordt de claim enkel erkend wanneer de producten 

stevig verpakt zijn. Transportschade dient binnen de 48 uur bij Cophome nv gemeld te worden. Wij kunnen geen 

transportschade accepteren als dit later gebeurt.

Om de kwaliteit van onze producten blijvend te verbeteren, hebben wij ons het recht voorbehouden om zonder 

voorafgaande kennisgeving onze producten te wijzigen. 

Algemeen
Garantie
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