wINSOL rolluiken:
extra veiligheid, isolatie en privacy
voor uw woning

ROLLUIKEN  Inbouw

Een inbouwrolluik: wat?

Inbouwrolluiken zijn de meest traditionele uitvoering van rolluiken. Hierbij worden de rolluiken in een
uitsparing boven de deur- of raamopeningen geplaatst. Dankzij de brede waaier aan kleuren wordt een
inbouwrolluik perfect afgestemd op de stijl van uw woning. De vormvaste lamellen in kunststof of aluminium zorgen voor een goede geluid- en warmte-isolatie.

rolluiken: een ‘must’ voor uw woning
Perfecte integratie in uw gevel
 Rolluiken zijn vandaag de dag niet alleen ultra functioneel, maar ook stijlvol.
 U heeft de keuze uit een ruime waaier aan kleuren voor de lamellen, onderlat en geleiders.
Zo vormen de rolluiken een mooi geheel met de gevel van uw woning.

Voor uw privacy: inkijk en binnenvallend licht regelen
 De lamellen met daglichtsleuven laten u toe om zelf het binnenvallend licht te regelen.
Deze bieden bovendien een natuurlijke ventilatie bij een open raam en beveiligen terzelfdertijd
uw woning.
 Wenst u te genieten van getemperd licht tijdens een zonnige dag of heeft u het liever
helemaal donker als u gaat slapen?
Door de rolluik op de juiste hoogte te laten, bekomt u het gewenste lichteffect.

Optimaal gevoel van veiligheid
 Rolluiken geven u ook een veiliger gevoel en werken inbraakvertragend.
 Dankzij het anti-ophefsysteem, veiligheidsgeleiders of andere extra beveiligingen kunnen ongewenste
bezoekers niet zomaar uw woning binnendringen.
 Automatische sturing van de rolluiken zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw rolluiken ’s morgens
automatisch opengaan en ’s avonds opnieuw neergelaten worden.
U geeft zo de indruk dat er steeds iemand thuis is, ook al bent u even op vakantie!
 U kan uw privé ook beter afschermen voor nieuwsgierige buren.

Energiebesparend
 Rolluiken werken isolerend. In kille wintermaanden houden ze de kou buiten en de warmte binnen.
Ze verlagen zelfs uw verwarmingskosten met 6 tot zelfs 34%.
 Rolluiken werken eveneens zonwerend. Neergelaten rolluiken beschaduwen het glas en voorkomen
dat het zonlicht uw woning opwarmt. Wist u dat de temperatuur in uw woning door het gebruik van
rolluiken met 5 graden kan verlaagd worden? Wat dan weer uw kosten voor airco verlaagt.

rolluik op maat

pvc

Voor elk raam, een Winsol rolluik. De rolluiken worden volgens uw smaak en
wens in onze productievestiging op maat gemaakt. Het type lamel wordt
bepaald in functie van de afmeting van uw rolluik. Winsol biedt zelfs rolluiken tot een breedte van maar liefst 5 meter! De lamelhoogte bepaalt dan
weer de esthetiek van uw rolluik.

aluminium

Hoogtes lamellen
N37: 37 mm
N40: 40 mm
N50: 50 mm
B55: 55 mm
F55: 55 mm
H55: 55 mm
PLX: 50 mm
GRX: 62 mm

Hoogtes lamellen
DP37: 37 mm
DP41: 41 mm
DP53: 53 mm
DP54: 54 mm
DP75: 75 mm

Standaardkleuren lamellen
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Standaardkleuren lamellen
DP37-DP41-DP53-DP54-DP75
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Hoogte lamel
A40: 40 mm

Standaardkleuren lamel A40
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Kleuren met meerprijs
DP37-DP41-DP53-DP54-DP75
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Bediening op maat

* deze kleuren behoren tot de standaarkleuren
bij DP37 en DP41 ** kleur niet mog. bij DP37

De opening en sluiting van uw rolluiken kan u a.h.v. een zender van op afstand
regelen. Met 1 druk op de knop, activeert u zelfs uw favoriete positie... Licht,
verduistering of privacy in een oogwenk! Ontdek ook de Smoove schakelaars.
Deze muurzenders zijn draadloos en door de vele kleurcombinaties passen ze bij elk
interieur. U wenst uw rolluiken graag volledig geautomatiseerd? Ook dit is mogelijk met
een dag- of weekklok. Met het IO Home Control systeem kan u ook andere producten
aansturen en uw rolluik zelfs vanaf een andere locatie (vb. via het internet) openen en
sluiten. U kan er uiteraard ook voor opteren om uw rolluiken handmatig d.m.v. een lint of
met veeras te bedienen.

plaatsing door vakmensen
Winsol bouwt op een team van ervaren vaklui, elk gespecialiseerd in hun domein. Van bij de start
van het project tot aan het einde wordt u begeleid door onze mensen. Ook de plaatsing wordt door vakbekwame mensen uitgevoerd. Zowel bij renovatie als bij
nieuwbouw zorgen zij voor een perfecte uitvoering.
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Geef vorm aan je plannen met Winsol
Winsol is veel meer dan enkel inbouwrolluiken. We bieden u een volledig gamma van
rolluiken aan: inbouw- opbouw- en voorzetrolluiken. Ook garagerolluiken maken onderdeel
uit van ons assortiment en vormen een alternatief om uw garage af te schermen. We bieden
u graag een totaalconcept aan, om zo elke opening in uw woning te kunnen beschermen.
Hiervoor kan u rekenen op een ruim gamma van kwalitatieve producten. Gaande van aluminium of PVC raam- en deursystemen tot rolluiken, poorten, zonwering en diverse nevenproducten.
Alles op maat gemaakt met de meest hoogwaardige grondstoffen, en dit in een hoogtechnologisch productiesysteem.

Winsol is ook in jouw buurt:
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