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Ventilatiegordijn 

 

Ventilatiegordijnen hebben al jaren bewezen een eenvoudige en doeltreffende oplossing te zijn voor 
het regelen van de luchttoevoer en -afvoer in diverse staltypes. 

Wij hebben de volgende systemen in het assortiment: 

- Dubbelbuissysteem 
- Oprolsysteem 

- Combi oprolsysteem 
- Harmonicasysteem 

 
Dubbelbuissysteem: 

Uitvoering met 2 verzinkte stalen buizen; één buis dient 

voor montage van het gordijn, de tweede doet dienst als 
ballastbuis en zorgt ervoor dat het gordijn in geopende 

toestand strak langs de stal hangt. Met behulp van een 
eenvoudig opliersysteem is het gordijn met een 

handlierset of automatische regelaar te bedienen. 

 
Uitvoering dubbelbuissysteem: 

Aan de uiteinden van een gordijn worden sluitkappen 
geplaatst om intochten te voorkomen. Zware storm-

beugels of -banden om elke 4,50 meter voorkomen 
stormschade. In gebieden met veel wind (kuststreken) 

en/of bij grote openingen (> 1,20 meter) worden  

stormbanden elke 3 meter geplaatst. 
 

 

 
 

1. Gording 

2. Katrol met schroef oog 

3. Gegalvaniseerde buis 
4. Windbreekgaas 

5. Gordijn 
6. Deklat 

7. Muurplaat 

8. Staalkabel 

9. Handlier met steun 

10. Hoekkatrol 
11. Sluitkap 

12. Stormbeugel of –band 
13. Koord 
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Oprolsysteem:  

Uitvoering waarbij het gordijn aan de bovenzijde vast 
bevestigd wordt en op zijn plaats gehouden wordt door 

het gewicht van een verzinkte groefbuis. Bij het openen 
wordt het doek rond deze buis opgerold. Met behulp van 

een handlierset of automatische regelaar is het gordijn te 

bedienen.  
 

Uitvoering oprolsysteem: 
Het is mogelijk om gordijnen tot een lengte van 50 meter 

aan één stuk te monteren. Aan de uiteinden van een 
gordijn worden sluitkappen geplaatst om intochten te 

voorkomen. Stormbanden worden elke 4,50 meter 

geplaatst om stormschade te voorkomen. In gebieden 
met  veel wind (kuststreken) en/of bij grotere openingen 

(> 1,20 meter) worden stormbanden elke 2 meter geplaatst.  
 

 

 

 
 

1. Gording of plank 
2. Muurplaat 

3. Windbreekgaas 
4. Gordijn 

5. Buis 78 mm met groef 

6. Deklat 
7. Stormbeugel of stormrand 

8. Handlier met steun 
9. Sluitkap 
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Combi oprolsysteem: 

In de rundveehouderij is een duidelijke tendens 
merkbaar naar het bouwen van stallen met meer 

volume en grotere ventilatieopeningen. Het 
toepassen van gordijnen voor deze grotere 

openingen, kan in de praktijk problemen geven, 

zoals situaties waarbij onder de opening te weinig 
ruimte is voor het laten wegvallen van doek (denk 

aan het dubbelbuissysteem). Speciaal voor deze 
problemen is het combi oprolsysteem ontwikkeld.  

 
 
 
Uitvoering Combi oprolsysteem: 
Dit gordijn wordt met 2 verzinkte stalen buizen gemonteerd; één buis dient voor montage van het 

gordijn, de tweede doet dienst als ballastbuis en zorgt ervoor dat het gordijn strak voor de opening 

hangt. Als het gordijn opent rolt het doek om de ballastbuis op. Met behulp van een eenvoudig rvs 
opliersysteem is het gordijn met een handlierset of automatische regelaar te bedienen. Technisch is 

het mogelijk om gordijnen tot een lengte van 50 meter aan één stuk te monteren. De opening van het 
systeem is maximaal 2,00 meter. Het gordijn opent aan de bovenzijde en rolt zich op voor de 

muurplaat. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
1. Gording 

2. Katrol met schroef oog 

3. Gegalvaniseerde buis 
4. Windbreekgaas 

5. Gordijn 
6. Deklat 

7. Muurplaat 

8. Staalkabel 

9. Lier met slinger 

10. Hoekkatrol 
11. Sluitkap 

12. Stormband met ratel 
13. Oprol buis 

14. Strook trespa 
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Harmonicasysteem: 

In de rundveehouderij is een duidelijke tendens 
merkbaar naar het bouwen van stallen met meer 

volume en grotere ventilatieopeningen. Het 
toepassen van gordijnen voor deze grotere 

openingen, kan in de praktijk problemen geven. 

Hierbij kan gedacht worden aan steeds grotere 
windbelasting en situaties waarbij onder de opening 

te weinig ruimte is voor het laten wegvallen van 
doek (denk aan het dubbelbuis-systeem). Hier door 

is speciaal voor deze grote openingen het 
Harmonica-systeem ontwikkeld.  

 
Uitvoering harmonicasysteem: 
Bediening door rvs trekdraadsysteem. Verticaal wordt er elke meter een 3 mm rvs staalkabel in de 

opening gespannen. Deze kabel kan worden nagesteld. Ter plaatse van de staalkabel is het pvc 
gordijndoek voorzien van rvs ringen. De staalkabel loopt door de ringen. Het gordijn opent aan de 

bovenzijde en vouwt zich op als een harmonica op de muurplaat.  

 
Kenmerken: 

- goed bestand tegen windinvloed 
- strak en esthetisch verantwoord 

- tot openingen van 3,00 meter leverbaar 

 
 
 
 
 
 

1. Gording 
2. Katrol met 

schroef oog 
3. Gegalvaniseerde 

buis 
4. Gordijn 

5. Deklat 

6. Muurplaat 
7. Staalkabel 

7a.  Soepel staalkabel 

8. Handlier met steun 
9. Hoekkatrol 

10. Sluitkap 
11. Koord of rvs kabel 

12. Rvs spankabel 
13. a. Evt. windbreekgaas 

b. Afspanbaar gaas 

14. Roterende spanner 
15. Spanband 

 

  

Omschrijving: Artikelcode: 

  
Ventilatiegordijn - dubbelbuissysteem - op aanvraag 71500000 

Ventilatiegordijn - oprolsysteem - op aanvraag 71500010 

Ventilatiegordijn - combi oprolsysteem - op aanvraag 71500020 

Ventilatiegordijn - harmonicasysteem - op aanvraag 71500030 

 


