
Productinformatie 

RB EOS® 5-10 met steunen 
Bevestigingssystemen met steunen 
zijn zeer functioneel voor de installa-
tie van oprolbare binnen screens.  
Keuzemogelijkheid: uitvoering met 
designsteunen of steunen in gelakt 
staal met afdekkappen. 
 
 

 
 
 
 

Systemen met afdekprofiel bescher-
men de voorzijde van het doek op de 
oprolbuis en creëren een gestroom-
lijnde look 
 

RB EOS® 5-20 met montageprofiel RB EOS® 5-30/40 met afdekprofiel 
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 Verschillende oprolbuizen in functie van raamafmetingen 
 

•  Manuele (bolketting of slinger) of elektrische (extra stille  
 motor) bediening met of zonder afstandsbediening 
  

•  Eenvoudige installatie dankzij geveerde lagerplug 
 

•  In optie: mogelijkheid om eenvoudig te nivelleren    
 door ingenieuze leveller 
 

•  Koppelingsmogelijkheid met uitlijningsplaatje dat zorgt  
 voor perfect uitgelijnde onderlatten 
 

•  Beschikbaar in verschillende uitvoeringen 
 

•  Alle componenten zijn beschikbaar in wit, grijs en zwart 
 

•  Aluminium design steunen geven een extra designtoets  
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Beschrijving  

 Verchroomd aluminium (Pearl chroom) design steunen   
 of stalen steunen gelakt in grijs, zwart  of wit (standaard) 

 Mogelijkheid tot al dan niet geïntegreerde stelschijf om  het 
oprolgedrag te optimaliseren 

 Geveerde lagerplug voor een vlotte installatie/onderhoud 

 Aluminium geëxtrudeerde buizen 

 Aluminium geëxtrudeerde onderlat, beschikbaar in natuur 
 anodisatie, zwart of wit gelakt. Optioneel: ovale onderlat 

 Standaard of contra afrolling 

 UV-bestendige componenten uit kunststof 

 Uitgebreid gamma kwaliteitsdoeken 
 
Bediening 

 Bolketting (5-11), Slinger (5-15), Motor (5-16) 

Beschrijving  

 Verchroomd aluminium (Pearl chroom) design steunen of  
 stalen steunen in poedercoating, beschikbaar in  grijs, 
 zwart  of wit (standaard) 

 Mogelijkheid tot al dan niet geïntegreerde stelschijf om  het 
oprolgedrag te optimaliseren 

 Geveerde lagerplug voor een vlotte installatie/onderhoud 

 Aluminium geëxtrudeerde onderlat, beschikbaar in natuur 
 anodisatie, zwart of wit gelakt. Optioneel: ovale onderlat 

 Standaard of contra afrolling 

 UV-bestendige componenten uit kunststof 

 Uitgebreid gamma kwaliteitsdoeken 

 
Bediening 

 Bolketting (5-21), Slinger (5-25), Motor (5-26) 

Montageprofielsystemen worden 
geklemd op verborgen clip-in steunen 
voor een vlotte installatie. Dit sys-
teem is ontwikkeld voor installatie op 
een zwakkere achtergrond zoals bvb 
gipsplaat.  

Beschrijving 

 Steunen met kunststof afdekplaatjes- beschikbaar in grijs, 
zwart, wit of in de kleur van het afdekplaatje 

 L vormig recht geëxtrudeerd afdekprofiel - Natuur anodisa-
tie, zwart of wit gelakt 

 Mogelijkheid tot al dan niet geïntegreerde stelschijf om het 
oprolgedrag te optimaliseren 

 Geveerde lagerplug voor een vlotte installatie/onderhoud  

 Aluminium geëxtrudeerde onderlat, beschikbaar in natuur  
 anodisatie, zwart of wit gelakt. Optioneel: ovale onderlat 

 Standaard afrolling (type 30), contra afrolling (type 40) 

 UV-bestendige componenten uit kunststof 

 Uitgebreid gamma kwaliteitsdoeken  
Bediening 

 Bolketting (5-31/5-41), Slinger (5-35/5-45), Motor (5-36/5-46) 

5-20 

5-10  

Binnen 
Verticale Screens 



Productinformatie 

RB EOS® 5-50/60 met kast 
Systeem met vierkante omkasting 
beschermt het doek tegen stof, vuil 
en schadelijke UV-stralen.  
Eenvoudige installatie op verborgen 
installatieclips 
  
 
  

 

 Verschillende oprolbuizen in functie van raamafmetingen 
 

•  Manuele (bolketting of slinger) of elektrische (extra stille  
 motor) bediening met of zonder afstandsbediening 
  

•  Eenvoudige installatie dankzij geveerde lagerplug 
 

•  In optie: mogelijkheid om eenvoudig te nivelleren    
 door ingenieuze leveller 
 

•  Koppelingsmogelijkheid met uitlijningsplaatje dat zorgt  
 voor perfect uitgelijnde onderlatten 
 

•  Beschikbaar in verschillende uitvoeringen 
 

•  Alle componenten zijn beschikbaar in wit, grijs en zwart 
 

•  Aluminium design steunen geven een extra designtoets  

Systemen met afdekprofiel  
beschermen de boven- en  
onderzijde van het doek op de oprol-
buis en creëren een gestroomlijnde 
look. Voorziening van oprolmechanis-
me met de mogelijkheid zonwering 
en semi-verduistering te combineren  
 

RB EOS® 5-110/130 met kast RB EOS® 5-150 met dubbele rol  
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Beschrijving 

 Steunen met kunststof afdekprofielen- beschikbaar in grijs, 
zwart,  wit of in de kleur van het afdekprofiel 

 2 of 3-delig geëxtrudeerde cassette (vierkante omkasting) 
met gesloten onderkant maar met volledige toegang voor 
onderhoud, beschikbaar in natuur anodisatie,  

 zwart of wit gelakt. 

 Mogelijkheid tot al dan niet geïntegreerde stelschijf om het 
oprolgedrag te optimaliseren 

 Geveerde lagerplug voor een vlotte installatie en onder-
houd  

 Aluminium geëxtrudeerde onderlat, beschikbaar in natuur  
 anodisatie, zwart of wit gelakt. Optioneel: ovale onderlat 

 Standaard of contra-afrol 

 UV-bestendige componenten uit kunststof 
 

 
Bediening 

 Bolketting (5-51/5-61), Slinger (5-55/5-65), Motor (5-56/5-66) 

Systeem met design omkasting be-
schermt het doek tegen stof, vuil en 
schadelijke UV-stralen.  
Eenvoudige installatie op verborgen 
installatieclips 

Beschrijving 

 Steunen met kunststof afdekprofielen - beschikbaar in grijs, 
zwart,  wit of in de kleur van het afdekprofiel 

 2 of 3-delig geëxtrudeerde cassette (design omkasting) met 
gesloten onderkant met volledige toegang voor onderhoud, 
beschikbaar in natuur anodisatie, zwarte of witte gelakt. 

 Mogelijkheid tot al dan niet geïntegreerde stelschijf om het 
oprolgedrag te optimaliseren 

 Geveerde lagerplug voor een vlotte installatie/onderhoud  

 Aluminium geëxtrudeerde onderlat, beschikbaar in natuur  
 anodisatie, zwart of wit gelakt. Optioneel: ovale onderlat 

 Standaard of contra-afrol 

 UV-bestendige componenten uit kunststof 
 

Bediening 

 Bolketting (5-111/5-131), Slinger(5-115/5-135), Motor(5-116/5-136) 

Beschrijving 

 Steunen met kunststof afdekplaatjes- beschikbaar in grijs, 
zwart, wit of in de kleur van het afdekplaatje 

 L vormig recht geëxtrudeerd afdekprofiel - Natuur anodisa-
tie of poedercoating (zwart of wit) 

   2 verschillende screendoeken in 1 kast Standaard afrolling 

   Mogelijkheid tot al dan niet geïntegreerde stelschijf om het  
     oprolgedrag te optimaliseren 

 Geveerde lagerplug voor een vlotte installatie/onderhoud  

 Aluminium geëxtrudeerde onderlat, beschikbaar in natuur 
anodisatie, zwart of wit Optioneel: ovaal gevormde onderlat 

 Enkel standaard afrolling  

 UV-bestendige componenten uit kunststof 
Bediening 

 Bolketting (5-151), Motor (5-156) 

Binnen 
Verticale Screens 

5-150 



 Flexibel design en comfort 
De RB EOS®500 oprolbare screens geven elk interieur, van 
klein kantoor tot de grootste publieke ruimte, een eigen uit-
straling. De speciaal geselecteerde doekencollectie stelt archi-
tecten en designers in staat, zonder compromissen, oprolbare 
screens voor binnentoepassing te specificeren. 
- Grote collectie maatvaste en brandvertragende doeken die 
niet uitzakken of uitrekken. 
- Geweven doeken, beschikbaar in verschillende openings-   
factoren en kleuren. 
Met de HunterDouglas® Light and Energy Tool kan de meest 
comfortabele en energiezuinige oplossing berekend worden. 
 

 Functionaliteit 
De oprolbare RB EOS®500 screens voor binnentoepassing, om-
vat een reeks aan systemen die passen binnen het ontwerp en 
de specificaties van ongeacht welk raampartij. Exclusieve, ge-
patenteerde componenten, zorgen voor eenvoudige montage, 
aansluiting en bediening voor langdurig en zorgeloos gebruik. 
 

 Eenvoudige montage 
Eenvoudige montage d.m.v.  van universele steunen, geschikt 
voor zijdelingse installatie, plafond- of wandmontage. 
Ingebouwde, zichzelf uitlijnende onderdelen verhogen het 
installatiegemak. De bedieningszijde laat zich makkelijk aan-
passen. Eenvoudig te koppelen waardoor meerdere screens 
tegelijkertijd bediend worden. 
 

 Sterk van binnen, mooi van buiten 
Goed ontworpen grote oprolbare screens geven een duidelijk 
statement, bepalend voor het beheersen van licht en uitzicht. 
Bovendien hebben ze een positieve invloed op het thermisch 
comfort. Zeer duurzame hardware- en bedieningssystemen 
zorgen voor een soepele en betrouwbare werking. 

Algemene beschrijving RB EOS® 500 

Afmetingen RB EOS® 500 

Afhankelijk van de toepassing en keuzeopties kunnen de mogelijkheden beperkter zijn, vb.: 
- bij toepassing met afdekprofiel, met kast, met dubbele rol, wordt het maximaal oprollen bepaald door de vrije ruimte. 
- bij doekkeuze bepalen de technische beperkingen van het weefsel (rolbreedte, lasbaarheid, doorhangen, verhouding breedte en 
hoogte…) de mogelijkheden. 

Bediening Bolketting Slingerstang Motor 

Min. breedte 300 mm 300 mm 380mm (24v) en 645mm (230v)  

Max. breedte 3600 mm 3600 mm 3600 mm 

Min. hoogte 500 mm 500 mm 500 mm 

Max. hoogte 4000 mm 4000 mm 4000 mm 

Max. oppervlakte Enkelvoudige screen : 10m2  
Gekoppelde screen  : 13m2 

Enkelvoudige screen : 12m2  
Gekoppelde screen  : 26m2 

Enkelvoudige screen : 12m2  
Gekoppelde screen  : 34m2 

 Unieke verkoopsargumenten 
- Het nieuwe modulaire RB EOS500 oprolbare screensysteem 
biedt grote variëteit aan componenten om projectspecifieke 
screens te maken in overeenstemming met de projecteisen. 
- Stevige systemen voor grote & kleine ramen, met stelschijven 
(leveler) om scheefrollen tegen te gaan. 
- Een universele, geveerde lagerplug zekert screens veilig tus-
sen de steunen, zorgt voor een vlotte en eenvoudige montage. 
- Duurzame en stabiele oprolbuizen, speciaal ontworpen voor 
grote breedtes. 
- Manuele bediening door middel van bolketting, slingerstang 
of elektrische bediening, uitgevoerd met stille motoren. 
- De stevige universele metalen of kunststoffen bolkettingen 
met verbindingstuk, zorgen bij kettingbediende screens voor 
een soepele en eenvoudige bediening. 
- Gebruik van een gepatenteerd veersysteem dat het gewicht 
compenseert, zorgt voor lichte handbediening van screens met 
grote afmetingen. 
- Een metalen ketting met hoge treksterkte zorgt voor pro-
bleemloze en soepele bediening van kettingbediende screens. 
- Systeem met aluminium design steunen geeft u de unieke 
architecturale en esthetische mogelijkheden met een sterk 
montageplatform. 
- Eenvoudige koppeling van meerdere oprolbare screens. 
- Uitgebreide doekencollectie in vele kleuren en meerdere 
openingsfactoren 
- C2C - certificaat voor Green Screen Eco 
 

 Bestekservice 
De uitgebreide bestektekst is te raadplegen op de web-site van 
Cobosystem www.bestekservice.be/helioscreen of u kan ook 
onze website raadplegen: www.helioscreen-projects.be 

RB EOS®500 
5-11 bolketting 
         met steunen 

 

RB EOS®500 
5-51 bolketting 
         met kast 

 



Bouwtechnische specificaties RB EOS® 500 

  Eindeloze ketting 
-  Gepatenteerd kunststof bedieningsmechanisme voor vlot 
 te, eenvoudige en veilige installatie, beschikbaar in grijs,   
 zwart of wit 
- Universele bediening (links- of rechtshandig) 
- Sterke metalen eindeloze bolketting met hoge treksterkte 
  
 

 

 

 Slingerstang 
-  Ratio  3:1 slingerstang voor een vlotte, eenvoudige en  
 veilige bediening, beschikbaar in grijs, zwart of wit 
- Vaste slingerstang voor links- of rechtshandige bediening 
   - Optioneel: afneembare slingerstang 
 
 
 
 

 Motor 
- Meerdere motortypes beschikbaar,  
 afhankelijk van de noden 
  - Huidig: 24V or 230V 
  - Trekkracht van 3.5 tot 15 kg 
  - Volgens geluidsstandaard of stille uitvoering 
  - Bekabelde sturing (aanbevolen) of afstandsbediening   
 
 

 

5-11 5-21 5-31 5-51 5-111 

5-15 5-25 5-35 5-55 5-115 

5-16 5-26 5-36 5-56 5-116 

Bedieningsmechanisme 



Bestekbeschrijving RB EOS® 500 

Doekkeuze 
- Star 1%/3%/7% ; Panama 3%/5%/10% ; GreenScreen Eco 
- Brandvertraging volgens M1, hoge inscheurweerstand, kleur-
vast, vormvast, rotvrij, duurzaam 
 

Afmetingen 
Maximale afmetingen (Breedte (mm) en Hoogte (mm) zijn af-
hankelijk van het gekozen product. 
 

Steunen 
Standaard: poedergecoate stalen installatiesteunen, afmetin-
gen 38, 46 of 55mm voor muur-, plafond en zijdelingse monta-
ge (met schroeven) Kleur: Wit HD 0199 (≈ RAL 9016); Zilvergrijs 
HD 7052 (≈ RAL 9006); Zwart HD 1858 (≈ RAL 9005) 
Optie: 
Installatiesteunen Aluminium verchroomd (Pearl chrome) of 
design installatiesteunen, vervaardigd uit zamak, afmetingen 
38, 46 or 55mm voor plafond-, wand-, en zijwaartse bevesti-
ging (met schroeven) Kleur: Verchroomd aluminium (Pearl 
chrome) HD 7060  
 

Buis 
Buis Vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, legering 6060-
T66-EN755, 1.6mm wanddikte, met volgende diameter: 
· Binnen Ø 31mm, buiten 34.2mm zonder pees;  
· Binnen Ø 37mm, buiten 40.2mm met pees 
· Binnen Ø 50mm, buiten 53.2mm met pees 
 

Onderlat 
- Standaard rechthoekige onderlat 13x30mm (Aluminium    
legering 6060-T66-EN755 gewicht 390 g/m) 
- Alternatief: onderlat 13/33mm of ovale onderlat 16x30mm 
- Toegevoegd gegalvaniseerd staal gewicht 300 g/m optioneel 
Kleur: Natural geanodiseerd aluminium HD 7052 
of gepoedercoat: Wit HD 0199 (≈ RAL 9016); Zwart HD 1858  
(≈ RAL 9005); of volgens klantspecificatie bij grote aantallen. 
 

Kunststof onderdelen  
Diverse UV stabiele onderdelen, beschikbaar in: Wit HD 0155; 
Grijs HD 0952; Zwart HD 1858 
 

Bediening 
- Type 5-11 Bolketting 
Universeel bedieningsmechanisme met bolketting (links- of 
rechtshandig). Gepatenteerd en voorzien van een vergrende-
lingsysteem voor eenvoudige installatie en vlotte manuele 
demontage. Kunststof koppelingsmechanisme(clutch): Ratio 
1:1 x 1 (light); Ratio 1:1 x 2 (medium); Ratio 1.75:1 (heavy) 
Keuze volgens screenhoogte, tenzij anders gespecificeerd. 
Metalen design koppelingsmechanisme met Ratio 1:1 
- Inox bolketting met hoge treksterkte, afm. 4.5x 6.28mm 
- Standaard lengte ¾ van de screenhoogte voorzien van ket-
tingconnector voor 1:1 overbrenging. Kettingen leverbaar in 
verschillende lengtes. Alternatief :POM-polyester bedienings-
ketting 4.4x 6mm in Wit HD 0204; Grijs HD 0952; Zwart HD 
1858. Aangepaste ketting ‘child safety’ in lokalen met kinderen 

- Type 5-15 Slingerstang 
Slingerstangmechanisme met kunststof afdekkap met 3:1 
overbrenging, aluminium slingerstangwand dikte Ø 15mm 
- Standaardlengte van de slingerstang is de screenhoogte -
320mm; Alternatief: lengte volgens klantspecificatie 
- Standaard vast, alternatief: afneembare slingerstang 
 

- Type 5-16 Elektrische bediening met motor en schakelaar, 
afstandsbediening of groepsbesturing 
Beschikbare motor types: Standard 24 V SOMFY LT28 voor 
buizen 31 of 37; Stille motor 230 V HD M 40 voor buis 50;  
(RTS) motors op aanvraag 
- Sturing In overeenstemming met specificaties van de klant 
 

Installatie 
- Gepatenteerde veerbelaste eindplug voor eenvoudige en 
vlotte (de)montage. Met gepatenteerde veiligheidsring, manu-
eel aanpasbaar. 
 

Geleiding 
- Kabelgeleiding (aanbevolen bij ratio breedte:hoogte < 1:3) 
Onderhoudsvrije kabel voor permanente spanning, voorzien 
van beugel. UV-stabiele Perlon gecoate staaldraad Ø 1.6mm 
met hoge treksterkte. 
-  Gepatenteerde design hold down beugel in verchroomd alu-
minium (pearl chroom) HD 7060  Alternatief: gepatenteerde 
uitgebreide beugel in verchroomd aluminium (pearl chrome) 
HD 7060  Optioneel: middenkabel met overlappende afdek-
plaatjes voor onderlat voor gekoppelde screens 
 

Nivellering 
-Stelschijf om het oprolgedrag te optimaliseren. Manueel aan 
te passen met een inbussleutel (tolerantie van +/- 4mm). 
-Geïntegreerde stelschijf in verchroomd HD 7060 
-Alternatief: opbouw kunststof stelschijf: Wit HD 0155; grijs HD 
0952; zwart HD 1858 
 

Afrol 
Afrolrichting Standaard afrol of contra afrol 
 

Koppeling 
-Gepatenteerde uitlijnschijf met stalen as om de onderlatten 
uit te lijnen bij gekoppelde oprolbare binnen screens, tot een 
max. hoek van 15°. Standaard 130mm 
-Joint koppeling met uitlijnschijf. Deels manueel aan te passen 
uitlijnschijf met stalen as voor hoeken:  
· Tot op 45° (bij toepassing met steunen of voorzetprofielen) 
· 90° (voor hoeken en toepassingen met kasten) 
 

Garantie 
Garantietermijn: 5 jaar, mits onderhoudscontract waarbij de 
rolgordijnen vanaf oplevering jaarlijks worden onderhouden 
door Helioscreen Projects. Wanneer de zonwering vanaf ople-
vering niet jaarlijks door Helioscreen Projects worden onder-
houden, geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar. 
 

www.helioscreen-projects.be 

Onder voorbehoud van wijzigingen 


