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Goran 210

Voor wie dat tikkeltje extra zoekt.

Rolgordijnen zijn al jaren een vaste waarde in huis. Ze zijn het summum van 

comfort en creëren de perfecte balans tussen licht en schaduw, tussen zien en 

gezien worden, tussen privacy en vrijheid. Voeg levendigheid aan je interieur 

toe met onze nieuwe collectie. Ontdek de verschillende texturen, kleuren en 

stijlen van onze textielrijke stoffen en geef een extra dimensie aan je interieur.

• +200 stoffen

• rijk textielgevoel

• tot 4 meter breed

• uniek op de markt 



Apology 150

Meer dan 200 nieuwe stoffen 
om jouw interieur esthetisch af te werken. 



Voel de structuur van onze 
textielrijke stoffen

Onze rolgordijnen zijn de definitie van kwaliteit en  

klasse. Bij ons krijg je alle vrijheid om een geschikte stof te  

vinden voor je interieur.  Dankzij onze innovatieve  

lamineertechniek, kunnen wij jou namelijk een ruim aan-

bod textielrijke stoffen voorschotelen. Zo hoef je je niet 

te beperken tot de standaard rolgordijnstoffen, maar 

kan je echt gaan voor een stof die volledig aansluit bij je  

interieur én persoonlijkheid. 

Wat is de lamineertechniek? 

Bij de lamineertechniek worden twee lagen stof  

- gelijke of verschillende - aan elkaar gehecht, met  

daartussen een extra film. Vervolgens wordt het geheel 

verhard. Zo maken we een gewone stof geschikt voor  

rolgordijnen, waardoor dat typische stoffengevoel echt 

behouden blijft. Met andere woorden: de keuze op vlak 

van kleuren, stijlen en texturen is werkelijk eindeloos.  

Goran 210Goran 210



Laat je inspireren
door de vele kleuren en texturen. 

De mix van hoogwaardige stoffen, exclusief ontwerp, hedendaags kleurenpalet en een stijlvolle  

afwerking als finishing touch is exact wat je omgeving nodig heeft.



Uniek op de markt: dezelfde stof voor al je gordijnen. 

Verkies je uniformiteit? Combineer je rolgordijnen met over- of vouwgordijnen in identieke stof.  

Bij Inside hoef je je namelijk niet te beperken tot de standaard rolgordijnstoffen. Dankzij onze  

innovatieve lamineertechniek kunnen wij gewone stoffen geschikt maken voor rolgordijnen. Op die 

manier maken we je rolgordijn volledig op maat en wordt combineren nog leuker. 

Stijlvoller wordt het niet... 



Biaroza 160 Biaroza 160

Stoffen met karakter,
voor als het wat meer mag zijn.



Haiku 20

Haiku 20

Ga jij voor een zachte of extravagante look? 
Aan jou de keuze.



Goran 210 (gelamineerde stof) Haiku 20 (gecoate stof)

Maak je keuze uit onze +200 stoffen

Onze nieuwe rolgordijncollectie bevat maar liefst 222 stoffen. 

Kies je voor verduisterende of eerder semitransparante rol-

gordijnen? Egaal of met wat meer structuur? In een opvallende 

of subtiele kleur? Van gelamineerde, gecoate tot screenstoffen, 

we hebben talloze afwerkingsmogelijkheden om een unieke 

toets te geven aan je interieur. Elke wens vinken we af, en dit zelfs 

tot 4 meter breed. Shade 10 (screenstof)



Goran 150

Stijlvol en elegant,
welke combinatie je ook maakt.



Apology 50

Natuurlijk licht of volledig donker, voor ieder wat wils.

Een rolgordijn is niet alleen een streling voor het oog, maar heeft ook heel wat functionele voordelen. 

Zeker wanneer je jouw gordijn laat voeren. Met een semi-transparante voering houd je de felle zon-

stralen tegen, maar geniet je van het heerlijke binnenvallende daglicht. Een black-outvoering is dan 

weer dé oplossing voor een zalige nachtrust, want die laat helemaal geen licht door. Wist je trouwens 

dat gevoerde gordijnen ook geluiddempend zijn én extra isolerend werken. Zo vertoef je altijd in een 

aangename omgeving en bespaar je extra op die energierekening.

Om aan al jouw wensen te voldoen, is er keuze uit maar liefst 8 voeringkleuren. Daarvoor gebruiken we  

automobielkleurstoffen met een hoge lichtechtheid. Jouw dichtstbijzijnde Inside-dealer vertelt je graag  

welke van onze rolgordijnstoffen gevoerd kunnen worden. 



Bali 30

Eindeloze stijlmogelijkheden
voor jouw naadloze look. 



Favorite 60

Geen vlekken dankzij onze innovatieve W.E.T.-technologie.

Een ongelukje is snel gebeurd, ook op je raamdecoratie. Maar geen zorgen, wij voorzien de nodige  

bescherming! Laat de stof van jouw rolgordijn behandelen met W.E.T.  - Water Elimination Technique -  

waardoor de stof vlekbestendig en vloeistofwerend wordt. Deze techniek is volledig uniek op de 

markt en biedt hoogwaardige bescherming voor jouw raamdecoratie. Zo geniet je zorgeloos van jouw  

bijzondere rolgordijnen. 

Jouw dichtstbijzijnde Inside-dealer vertelt je graag welke van onze rolgordijnstoffen met W.E.T.  

behandeld kunnen worden. 

Scan de QR-code om meer te ontdekken over W.E.T. 



Kwaliteit.
Comfort.
Stijl.

Met Inside.

+200 stoffen  tot  4m breed  rijk textielgevoel  uniek op de markt

Palazzo 30 Palazzo 30



www.insideblinds.com


