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Fabrikant 
van zonwering 

en rolluiken

Een bedrijf 
vol passie
Degalux, een Barnevelds productie
bedrijf van buitenzonwering en rolluiken. 
Al onze producten worden in eigen fabriek 
gemaakt. En dat al meer dan 50 jaar!

Kies uit onze terrasschermen, uitval
schermen, screens, ritsscreens en rolluiken. 
Draag samen met ons bij aan een klimaat 
neutrale toekomst door te kiezen voor 
onze Solar bediening. Maak de beleving 
helemaal compleet met een mooi doek en 
bijpassende profiel kleuren.

 Alle productie in eigen fabriek

 Nederlands fabricaat

 Snelle levertijden

 Solar bediening

 Scherpe prijsstellingen

 Goede kwaliteit

 Persoonlijk contact 
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Terras
schermen
Het terrasscherm, ook wel  

zonne scherm genaamd, is voor veel 

mensen een vertrouwd gezicht aan huis. 

Degalux biedt je een ruime keuze op het 

gebied van terrasschermen. Het biedt 

u een comfortabel gevoel wanneer je 

onder je terrasscherm op je terras zit  

en de zon schijnt. De terrasschermen  

zijn volledig maatwerk leverbaar. 

Terrasscherm ST4000
Een prachtig slank scherm standaard in 
antraciet (RAL 7016) en crèmewit (RAL 9001) 
structuurlak leverbaar. De ST 4000 is een 
gesloten cassette systeem. Dit betekent 
dat je doek bij een gesloten zonwering mooi 
zit opgesloten en beter wordt beschermd 
tegen weersomstandigheden, ongedierte en 
andere externe invloeden. Standaard is het 
zonnescherm voorzien van een doekgoot 
die ervoor zorgt dat de doekbuis niet 
zichtbaar is. De maximale afmetingen van dit 
terrasscherm zijn 6 meter breed in combinatie 
met 3 meter uitval. Het terrasscherm is 
ontzettend gemakkelijk te monteren met 
twee losse muursteunen voor zowel muur als 
plafondmontage. Vanaf 4.5 meter breedte 
voorzien we het scherm ook van een doekrol 
ondersteuning. In combinatie met de verlijmde 
doeken uit de Swela Sunvas collecite, zorgt dit 
voor een perfect plaatje! 

Het doek
Verreweg het belangrijkste onderdeel van je 
terrasscherm is het doek. Als je heerlijk onder 
je scherm zit te ontspannen, is het prachtige 
doek wat je in het oog springt. Wij gaan voor het 
hoogst haalbare als het gaat om zonnescherm 
doeken. De uitgebreide Swela Sunvas collectie 
wordt gemaakt door het Duitse Schmitz Textiles 

die de hoogste kwaliteit en duurzaamheid als 
hoogste prioriteiten stellen. Wij bevestigen de 
doekbanen doormiddel van hightech verlijming 
aan elkaar waardoor er weinig tot geen 
oproleffecten (doekwafeling) zichtbaar zijn. 

Laat je inspireren en maak een keuze  
uit de vele prachtige dessins! 

Bedieningen
Het zonnescherm wordt volledig naar je 
wensen uitgevoerd. Om het te kunnen bedienen 
heb je de keuze uit gemotoriseerd met 
een wandschakelaar of afstandsbediening 
door middel van een handzender. Maak 
de allerbeste keuze met één van onze zelf 
ontwikkelde Degalux motoren. Vanwege de 
scherpe prijzen en de grote betrouwbaarheid 
dé keuze voor nog meer plezier van je 
zonwering. Wil je liever het zonnescherm 
bedienen met de app van Somfy? Kies dan 
voor de Somfy IO motor.

Windbeveiliging
Als extra beveiliging kun je kiezen voor een 
windsensor in de voorlijst van je zonnescherm. 
Deze is verkrijgbaar in combinatie met een 
Degalux Radio motor. Bij te harde wind sluit je 
zonnescherm automatisch en is deze tijdelijk 
niet te openen, lekker veilig dus!

Omkasting: Antraciet structuurlak
Doek: Antraciet

Omkasting: Crèmewit structuurlak
Doek: Zwartwit gestreept
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Uitvalschermen

Uitvoering
Het Degalux uitvalscherm is verkrijgbaar in één 
uitvoering, namelijk de ST 100. Pluspunt is ook 
dat het een gesloten cassette systeem is.  
Dit betekent dat je doek bij een gesloten 
zonwering mooi zit opgesloten en beter wordt 
beschermd tegen weersomstandigheden, 
ongedierte en andere externe invloeden. 
De cassette is van aluminium en in de kleur 
crèmewit (RAL 9001) verkrijgbaar. 

Uitvalalarmen
De meest toegepaste arm voor uitvalschermen 
is de windvaste uitvoering. Deze armen zijn de 
standaard bij Degalux. De hoogte van je raam 
of deur bepaald de uitval van je zonnescherm, 
vraag onze dealer naar de mogelijkheden en  
de beste oplossing. 

Het doek
Verreweg het belangrijkste onderdeel van je 
uitvalscherm is het doek. Wij gaan voor het 
hoogst haalbare als het gaat om zonnescherm 
doeken. De uitgebreide Swela Sunvas collectie 
wordt gemaakt door het Duitse Schmitz Textiles 
die de hoogste kwaliteit en duurzaamheid als 
hoogste prioriteiten stellen. Wij bevestigen de 
doekbanen doormiddel van hightech verlijming 
aan elkaar waardoor er weinig tot geen 
oproleffecten (doekwafeling) zichtbaar zijn. 

Laat je inspireren en maak een keuze  
uit de vele prachtige dessins! 

Bedieningen
Het uitvalscherm wordt volledig naar je wensen 
uitgevoerd. Om het te kunnen bedienen heb 
je de keuze uit handbediening met slinger, 
gemotoriseerd met een wandschakelaar 
of afstandsbediening door middel van een 
handzender. 

Maak de allerbeste keuze met één van onze 
zelf ontwikkelde Degalux motoren. Vanwege  
de scherpe prijzen en de grote betrouw
baarheid dé keuze voor nog meer plezier van 
je zon wering. Wil je liever het zonnescherm 
bedienen met de app van Somfy? Kies dan 
voor de Somfy IO motor.

Een uitvalscherm is ideaal aan de zijde van het huis waar de zon veelal  

langdurig naar binnen schijnt. Hierdoor loopt je binnentemperatuur behoorlijk op. 

Het mooie van een uitvalscherm is dat je nog fijn naar buiten kunt kijken als het 

zonnescherm naar beneden is. Een uitvalscherm is ook een sfeervolle zonwering,  

het geeft je woning net even wat meer karakter. 
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Uitvoeringen
Degalux screens zijn in drie uitvoeringen te 
verkrijgen. Welke uitvoering het beste bij je 
wensen past, is grotendeels afhankelijk van de 
maatvoeringen van je ramen en/of deuren.  
Ook de vormgeving van de kast is daarin 
bepalend. Kies je voor de afgeschuinde variant? 
Of past toch de rechte kast beter bij je?

De aluminium screens worden standaard 
uitgevoerd in crème wit (RAL 9001), wit (RAL 
9010) en antraciet (RAL 7016). Uiteraard 
kunnen deze in iedere kleur en volledig naar uw 
persoonlijke wensen worden uitgevoerd.

Het doek
Screendoek, ook wel sergedoek genaamd, 
is gemaakt van een glasvezel kern met een 
kunststof ommanteling. Het doek weegt 
ongeveer 525 gr/m², is oersterk en UV
bestendig. Het doek geeft een strak effect, 
waardoor het één geheel wordt met uw ramen 
en gevel. 

Daarnaast is er keuze uit lichtdoorlatendheid. 
Dit betekend dat het zicht naar buiten bij 1% 
minder is dan bij 3% endus meer privacy biedt. 

Laat u inspireren door het grote  
scala aan doekkleuren!

Bedieningen
De screens kunnen met iedere bediening 
worden uitgevoerd. Naast de klassieke 
handbedieningen, heb je de keuze uit 
gemotoriseerd met een wandschakelaar 
of afstandsbediening door middel van een 
handzender. Vooral bij grotere uitvoeringen  
is een handbediening niet aan te raden.  
Een motorische bediening biedt je veel meer 
bedieningsgemak en daardoor ook veel 
meer plezier aan je zonwering. Ga je voor 
écht gemak? Kies dan voor één van onze zelf 
ontwikkelde Degalux motoren. Vanwege de 
scherpe prijzen en de betrouwbaarheid dé 
allerbeste keuze voor uw zonwering.

Screens
Screens, oftewel horizontaal hangende zonwering, zijn bijna onzichtbaar  

als het doek in de bak zit opgerold. Maar zodra de zon zich laat zien en de 

schittering binnen hinderlijk wordt, worden de screens omlaag gelaten en 

zijn ze bijzonder effectief. Screens worden veel gebruikt bij woonhuizen en 

kantoorpanden. Naast het voorkomen van hinderlijke schitteringen, voorkomen 

screens grote temperatuur stijgingen. Het screendoek belemmert de inkijk naar 

binnen, maar behoudt grotendeels het zicht naar buiten.

Rechte kast
ST 85  Antraciet

Afgeschuinde kast
ST 85  Antraciet

Rechte kast
ST 95  Crèmewit

Afgeschuinde kast 
ST 95  Crèmewit

Rechte kast
ST 120  Wit

Afgeschuinde kast 
ST 120  Wit
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Uitvoeringen
Degalux ritsscreens zijn er in drie uitvoeringen 
te verkrijgen. Welke uitvoering het beste bij je 
wensen past, is grotendeels afhankelijk van de 
maatvoeringen van je ramen en deuren. Daarbij 
is ook de vormgeving van de kast bepalend. 
Kies je voor de afgeschuinde variant of past  
de recht vormige kast beter bij je wensen?  
De aluminium screens worden uitgevoerd 
in crème wit (RAL 9001), wit (RAL 9010) en 
antraciet (RAL 7016). Uiteraard kunnen deze 
tegen meerprijs in iedere kleur en volledig naar 
je eigen wensen worden uitgevoerd.

Windvast
Geen wapperende doeken meer bij een zuchtje 
wind? De ritsvaste screens zijn een ware uitkomst 
voor meer comfort, meer bedieningsgemak en 
nog meer rendement. Het doek zit door middel 
van een speciale rits in een kunststof profiel in de 
zijgeleiders. Op iedere hoogte is het windvast. 

Het doek
Screendoek, ook wel sergedoek genoemd, 
is gemaakt van een glasvezel kern met een 
kunst stof ommanteling. Het doek weegt 
ongeveer 525 gr/m², is oersterk en UV
bestendig. De zonfiltering is maar liefst 85%. 
Tegelijk kun je nog gewoon naar buiten kijken. 

Het doek hangt heel mooi strak wat absoluut 
esthetische meerwaarde creëert aan je woning 
of bedrijfspand. Het standaard doek heeft een 
lichtdoorlatendheid van ongeveer 3%. Ben je 
op zoek naar meer verduistering? Kies dan voor 
sergedoek met 1% lichtdoorlatendheid. 

Laat je inspireren en maak een keuze  
uit de vele prachtige dessins! 

Bedieningen
De ritsscreens kunnen alleen motorisch 
worden uitgevoerd. Wij bieden je de keuze 
uit gemotoriseerd met een wandschakelaar 
of afstandsbediening door middel van een 
handzender. Maak de allerbeste keuze met één 
van onze zelf ontwikkelde Degalux motoren. 
Vanwege de scherpe prijzen en de grote 
betrouwbaarheid dé keuze voor nog meer 
plezier van je zonwering. Wil je liever jouw 
ritsscreen bedienen met de app van Somfy? 
Kies dan voor de Somfy IO motor.

Ritsscreens
Zorgeloos genieten? Dat kun je met een ritsscreen. Is het prachtig  

zonnig weer maar waait het wat? Door de combinatie van een ‘rits’ aan het 

screendoek en een speciaal kunststof profiel in de geleiders, kun je zorgeloos 

genieten van je ritsscreen. Het is op iedere hoogte windvast. Doordat dit 

volledig opgesloten is heeft wind minder invloed op het doek. Kapot waaien 

van het doek behoort tot het verleden. 

Rechte kast
ST 85  Antraciet

Afgeschuinde kast
ST 85  Antraciet

Rechte kast
ST 95  Crèmewit

Afgeschuinde kast 
ST 95  Crèmewit

Rechte kast
ST 120  Wit

Afgeschuinde kast 
ST 120  Wit
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Uitvoeringen
Degalux rolluiken zijn in twee uitvoering 
verkrijgbaar, namelijk de standaard (ST 40) en 
de plus (ST 40 Plus) variant. Door de speciale 
vormgeving van de lamellen zijn bij beide 
uitvoeringen de rolluikkasten de kleinste van 
Nederland. Gegarandeerd! Bij de ontwikkeling 
van onze rolluiken hebben we de kleine kast 
als een belangrijk argument mee laten wegen. 
De stevige onderlat met verzwaring geeft het 
lamellenpakket extra stabiliteit dat het totaal 
een mooi plaatje is. 

De lamellen
Het totale lamellenpakket wordt ook wel het 
pantser genoemd. De vormgeving van de lamel 
en de hardheid van het polyurethaanschuim 
bepalen de stabiliteit van de lamellen.  
Dit is belangrijk, omdat het totale pantser 
wordt blootgesteld aan alle weersinvloeden. 
De perfecte rolvorming zorgt ervoor dat de 
lamellen mooi in elkaar vallen en daardoor 
volledig sluiten waardoor het lekker slapen is  
in het donker.

Over de lamellen ontstaat nog weleens 
onduidelijkheid als het gaat om isoleren.  
Wat is nu de isolatiewaarde van rolluiklamellen 
wordt er dan gevraagd. Rolluik lamellen zijn van 
aluminium en die stapelen op elkaar waardoor 

er een koudebrug ontstaat. Dit betekent dat de 
rolluik lamellen op zichzelf staand niet isoleren! 
De buitenzijde van de lamellen heeft dezelfde 
temperatuur als de binnenzijde.  

De stilstaande lucht tussen je rolluikpantser en 
je ramen daarentegen zorgt wel voor isolatie. 
De mate van isolatie is afhankelijk van het type 
beglazing dat je hebt. 

Laat je inspireren en maak een keuze  
uit de vele prachtige dessins!

Stille uitvoering
De stillere uitvoering van uw rolluik creëren 
we door speciaal ontwikkeld antiklankband. 
Dit neemt grotendeels de resonantie weg bij 
bijvoorbeeld een flinke regen of hagelbui.  
Het slapen met een rolluik van Degalux wordt 
zo nog aangenamer!

Borstelgeleiders
De borstels in de geleiders zorgen voor een 
bijna geruisloze werking van de rolluiklamellen 
tijdens het op en neer gaan van het pantser. 
Daarnaast geven ze het totale pantser 
meer stabiliteit doordat de lamellen beter 
opgesloten zitten tussen twee borstels.  
Deze zijn slijtvast, vriezen niet vast en worden 
niet groen door de weersinvloeden. 

Rolluiken
Rolluiken winnen in Nederland erg snel terrein. In onze buurlanden zijn ze een 

normaal verschijnsel voor het raam. En daar zijn goede redenen voor. Een rolluik 

biedt inbraakpreventie, warmte, koude en geluidsisolatie. En een rolluik weert 

effectief de zon en verduistert uitstekend. Bovendien is een rolluik oersterk, 

onderhoudsvriendelijk en wordt het exact op maat gemaakt.

Afgeschuinde kast 
150  Antraciet

Halfronde kast 
150  Antraciet

Kwartronde kast 
150  Antraciet
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Kleuren
Degalux rolluiken zijn in vele kleuren 
verkrijgbaar. Een aantal kleuren zijn verreweg 
de meest hardlopende, aangezien veel 
consumenten daarvoor kiezen. Om het rolluik 
van esthetische meerwaarde te laten zijn voor 
uw woning, is kleurkeuze en kleurencombinatie 
enorm belangrijk. Er zijn daarin tal van variaties 
mogelijk, volledig afgestemd op je wensen.

Bedieningen
De rolluiken kunnen met iedere bediening 
worden uitgevoerd. Naast de klassieke 
handbedieningen, heb je tevens de keuze 
uit gemotoriseerd met een wandschakelaar 
of afstandsbediening door middel van een 
handzender. Speciaal voor rolluiken zijn er  
ook motoren met obstakeldetectie.  
Laat je per ongeluk een raam openstaan of 
zitten je lamellen vastgevroren? Deze motor 
detecteert het euvel en stopt uit zichzelf. Ontdek 

de zonnige kant 
van schaduw
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Degalux solar motor
De Degalux solar motor is de nieuwste motor 
in ons assortiment. Het is de meest duurzame 
motor in ons assortiment. Deze motor is 
voorzien van een geïntegreerde lithium accu  
die door het zonnepaneel wordt opgeladen.  
Het zonnepaneel heeft aan daglicht genoeg 
om je motor op te laden. 

Snelle montage 
Doordat de motor niet meer hoeft te worden 
aangesloten aan het stroomnetwerk, is naar 
binnen boren niet meer nodig. De montage van 
rolluiken en ritsscreens met de Degalux solar 
motor is daardoor heel eenvoudig. Alleen de 
geleiders hoeven op de muur of op het kozijn 
bevestigt te worden.

Veiligheid dankzij de rolluiken met Solarmotor
De Degalux solar motor is ook een veilige 
motor. Deze is altijd te bedienen ook bij een 
incident als stroomuitval. Wij voeren onze 
rolluiken met Degalux solar motor uit met anti 
optilveren waardoor de rolluiken standaard 
inbraakwerend en vertragend zijn. 

Afstandsbediening
Deze motor is te bedienen met de hand en 
wandzenders van Degalux. Naast duurzaam 
ook nog eens volop bedieningsgemak met één 
druk op de knop!

Solar motor
De solar motor van Degalux werkt op zonneenergie. De ingebouwde 

accu laad eenvoudig op door het zonnepaneel. Daardoor zijn de rolluiken 

en ritsscreens energieneutraal, duurzaam én gemakkelijker te installeren. 

Zo bespaar je niet alleen geld, maar je draagt ook bij aan een  

duurzame wereld.

Afgeschuinde kast 
95  Antraciet  Solar

Rechte kast 
120  Antraciet  Solar

Afgeschuinde kast 
150  Antraciet  Solar
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Degalux bediening
Met een geïntegreerde Degalux motor kun je de zonwering en rolluiken  

moeiteloos en eenvoudig bedienen via een vaste of draadloze schakelaar, 

afstandsbediening of automatisch via je smartphone. Degalux beschikt over een 

breed assortiment motoren met elk hun specifieke eigenschappen en toepassingen. 

Deze onderscheiden we in twee groepen, namelijk: bediening door middel van  

een draaischakelaar en bediening door middel van een afstandsbediening.

Homewizard domotica system  
& huisautomatisering
HomeWizard is hét centrale punt voor 
huis automatisering. Bestuur uw huis met 
smartphone, tablet of desktop computer via 
onze app of webapp. De app werkt met een 
iPad, iPhone of Android tablet of smartphone. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Bedien 
draadloos uw zonwering of rolluiken of laat ze 
automatisch zakken door een scene of timer. 

Al onze Degalux Radio  
motoren zijn compatible met 
het HomeWizard domotica 
systeem & huisautomatisering.

Bediening door middel van draaischakelaar
Voor gemotoriseerde zonwering en rolluiken 
doormiddel van een draaischakelaar fysieke 
inspanning nodig. Draai de schakelaar om, 
houdt vast en de motor beweegt je zonwering 
en rolluiken in elke gewenste positie.

Bediening door middel van afstandsbediening
Geen draaiknop meer vasthouden, want met 
één druk op de knop bedien je iedere zonwering 
of rolluik apart of groepsgewijs naar elke 
gewenste positie. Door het bedieningsgemak 
ga je nog meer gebruik maken van je zonwering 
en rolluiken. Een groot voordeel van een 
afstand bediening is dat kinderen niet zelf het 
rolluik kunnen bedienen. Uw zonwering is altijd 
draadloos vanaf een afstand aan te sturen.  
Zo wordt optimaal genieten de standaard.
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Somfy bediening
Je huis of appartement beschikt over een aantal ramen met rolluiken en  

zonwering, vele verlichtingspunten, andere elektrische apparatuur en natuurlijk 

verwarming. Het bedienen doen we handmatig, we zijn niet anders gewend. Maar 

hoe fijn zou het zijn als je thuis of onderweg alles met je smartphone kunt bedienen? 

Aangevuld met veiligheidssensoren die bewegingen en het klimaat in je huis in de 

gaten houden? Somfy bied je de oplossing: Somfy Smart Home.

Somfy Smart Home geeft u controle
Somfy Smart Home is voor iedereen die houdt 
van comfort en het zichzelf graag gemakkelijker 
maakt. Mensen die graag een oogje in het zeil 
houden thuis. Voor diegene die houden van slimme 
handigheidjes in huis en natuurlijk voor iedereen die 
slimmer om wil gaan met energie en verlichting. 

TaHoma®, hart van uw Smart Home
De TaHoma® is een slimme box en het hart van 
uw Smart Home. De TaHoma® zorgt ervoor dat 
je altijd in verbinding staat met je huis. Zo kun je 
altijd en overal de aangesloten producten in je 
woning bedienen en monitoren via de TaHoma® 
app op je smartphone. 

De oplossingen van Somfy Smart Home zijn 
zeer gebruiksvriendelijk en de installatie is heel 
eenvoudig. Je kunt op elk moment, producten 
toevoegen. Met Somfy Smart Home geniet je 
optimaal van je woning, zonder dat je daar veel 
moeite voor hoeft te doen.

Comfortabel wonen
Bedien en controleer uw 
zonwering & rolluiken met 
uw smartphone, tablet of 
computer. Waneer u maar 
wilt en waar u ook bent.

Aangepast aan behoeften
Maak scenario’s voor 
wakker worden, de woning 
verlaten, naar bed gaan, 
en meer. Gebruik meerdere 
producten in één scenario.

Moeiteloos bedienen
Voeg weersensoren of 
openingssensoren toe, 
zodat uw woning moeite
loos en automatisch 
reageert op veranderende 
omstandigheden. 

Gemoedsrust en controle
U kunt op afstand en op  
elk moment controleren  
of thuis alles in orde is en  
u kunt de instellingen 
van uw apparatuur op 
elk gewenst moment 
aanpassen.
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