MINI- & MAXIKASTEN

Vo o r z e t r o l l u i k e n

In

harmonie

met uw gevel

Voorzetrolluiken van Winsol combineren
kwaliteit, comfort, eenvoud, esthetiek
én ze bieden extra isolatie.

VOORZETROLLUIKEN
STIJLVOL
U woont in een hedendaagse moderne villa of in een traditionele, karaktervolle
woning? U hebt (grote) ramen en zoekt een gepaste bescherming zonder al
te veel breek- en kapwerk? Kies voor voorzetrolluiken die zich discreet in uw
gevel integreren en het stijlvolle karakter van uw woning bewaren.

VERDUISTERING
Speel met licht op klaarlichte dag!
Door sterk daglicht te verzachten schept u een aangename woonsfeer.

VEILIGHEID
Vertrek met een gerust hart op vakantie! ‘s Nachts en tijdens uw afwezigheid
zorgen rolluiken voor extra bescherming tegen eventueel ongewenst bezoek.
Rolluiken dragen bij tot de totale veiligheid van uw woning.

GELUIDSWEREND
Tv kijken, uw favoriete muziek beluisteren of genieten van een goed boek...
in alle rust en stilte!
Rolluiken dempen heel wat storend buitenlawaai.

ENERGIEBESPAREND
Moet u ook soms even slikken als u uw energierekening krijgt?
Rolluiken werken isolerend. In kille wintermaanden houden ze de kou buiten
en de warmte binnen.
Testen wijzen uit dat de winst (met t.o.v. zonder voorzetrolluiken) 0,6 W/m²K
bedraagt, of het verschil tussen dubbel isolerend glas 1,1 W/m²K en de best
isolerende driedubbele beglazing van 0,5 W/m²K !

BEDIENING NAAR KEUZE

anti - ophefsysteem

Dankzij het anti-ophefsysteem kan het rolluik aan de
buitenkant niet omhoog geduwd worden.
De meest gebruikte bediening is elektrisch. zowel
met een schakelaar (bekabelde motor) of via een
zender (RTS motor). Indien gewenst kan de uitvoering
ook gebeuren met veeras (vb. bij inkom) of via lint/
stang.

bediening

Kleurkeuze
lamellen

ALU

KAST, GELEIDERS EN LAMELLEN

DP41

standaard

Voorzetrolluiken zijn volledig voorgemonteerd. Kast, geleider en onderlat
zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren wit, bruin, metaalgrijs, RAL 7016 en
beige.

Grijs

In optie zijn alle RAL-kleuren verkrijgbaar.

Bruin

Wit

Licht beige

Beschermingskasten

Metaalgrijs

De kasten met hun esthetische vorm zijn vervaardigd uit stevige aluminiumprofielen.
Voor de minikast is er keuze tussen de 45° afgeschuinde kast, de halfronde en de ronde kast.

Teak
Antraciet

Standaard			Niet-standaard

Gouden eik

DP40 HD
standaard

Wit

137/150/180*/205*

150/180/205

137/165/180/205

*Optioneel kan een voorzetrolluik gekozen worden met geïntegreerde hor (rolluik & manuele oprolhor samen)

DP41

Specials

Crème
Brons

Geleiders

Lichte eik

De aluminium U-vormige geleiders zijn voorzien van een borstel die zorgt voor een betere
geluidsdemping.

53 x 60 mm

53 x 22 mm

tussengeleider
85 x 22 mm

Mosgroen
Purper rood
Geel
Staalblauw
Dennegroen
Donker beige
Zwart

Verschillende materialen, groottes en een ruime kleurkeuze.

DP41

DP40 HD

ALU							MAX. BREEDTE
HxD
41 x 8,5 mm

PVC

N44

N50

3200 mm
3600 mm
2000 mm
2200 mm
3000 mm

PVC
N44

standaard

Wit
Grijs
Bruin
Licht beige

HxD
44 x 8,5 mm

STAAL

HxD
40 x 9 mm

DP41:
DP40 HD:
N44:
N50:
A40:

RAL gelakt

A40

HxD
50 x 10, 8 mm

Zand

STAAL
A40

standaard

HxD
40 x 8,7 mm

Wit

* N50 is enkel in wit beschikbaar.

Lamellen :

Winsol maakt het u graag gemakkelijk !
De bediening van Winsol-rolluiken kan volledig geautomatiseerd worden. Met één bediening laat u uw
rolluiken neer of haalt u ze op. De bediening kan per individueel rolluik, per groep of centraal gebeuren.

Motorisatie - Eenvoudig
Eén druk op de knop volstaat om uw rolluiken te openen en
te sluiten. Bekabelde schakelaars zijn standaard bij elektrische
bediening.

Motorisatie - RTS
Dankzij de radiotechnologie zijn geen kabels meer nodig tussen
schakelaar en motor. U plaatst de schakelaars waar u wilt,
zonder kap- en breekwerk.
Een afstandsbediening levert u optimaal gebruiksgemak.
Mogelijk met 1 kanaal of met 4 + 1 kanalen.

Motorisatie - iO
De meeste recente toepassing in motorisatie zijn de iO-motoren.
U kan de rolluiken bedienen via een zender (Smoove iO) of via
een smartphone (Tahoma box). U kan van overal uw rolluiken
sluiten en/of de positie van uw rolluiken controleren.
Vraag meer informatie in uw Winsol verkooppunt.

Bediening
•

Klokken: Laat uw rolluiken op vaste tijdstippen op en neer gaan
(aanwezigheid simulatie-veiligheid).

•

Zon- en temperatuursensoren: Laat uw rolluiken naar beneden bij
veel zon of hoge temperaturen via een sensor.

•

Lichtsensoren: Laat uw rolluiken naar beneden wanneer het
donker wordt en bespaar zo ook energie.

Uw Winsol specialist

www.winsol.be

