
Zon en Scherm
Solar Rolluiken

Rolluiken op zonne-energie



Duurzame rolluiken op zonne-energie
Onze duurzame rolluiken zijn voorzien van een zelf oplaadbare motor. Deze rolluiken hebben geen extra bedrading, er hoeft dus niet in de
gevel geboord te worden! Op het rolluik zit namelijk een zonnepaneel bevestigd, deze vangt de straling van de zon op. De energie wordt
vervolgens omgezet in elektrische energie en zo wordt de motoraccu opgeladen. Met deze rolluiken op zonne-energie bespaart de bewoner
op de energiekosten. Het is belangrijk dat de rolluiken goed bij de woning aansluiten, qua afmetingen, kleur en design. Het rolluik wordt
volledig op maat gemaakt, ook zijn deze rolluiken in maar liefst 18 kleuren te verkrijgen. Onze duurzame rolluiken op zonne-energie kunnen
gebruikt worden voor vrijwel elk raam, denk aan woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Niet alleen de zon wordt tegengehouden,
deze rolluiken staan bekend om zijn isolatie en geluidswering. 

Beknopte specificaties

Maximale breedte: 370 cm
Maximale hoogte: 300 cm
Rolluikkleuren: keuze uit 18 kleuren
Bediening: elektrisch op zonne-energie 



WINDVAST

BEDIENING

DUURZAAM ALUMINIUM BESPAAR OP ENERGIE GEGARANDEERDE KWALITEIT

Het aluminium van deze rolluiken beschikt
over de eigenschappen dat het nagenoeg
onderhoudsvrij is en een lange levensduur
garandeert.

4% tot 14% op het energieverbruik voor
ruimteverwarming. In de zomer wordt
daarnaast tussen de 61% en de 72% bespaard
op het energiegebruik voor koelen, in
vergelijking met een woning zonder
zonwerende maatregelen.

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze
producten, daarom ontvang je maar liefst vijf
jaar garantie. Onze producten zijn te
herkennen aan het chroomkleurige merklogo
en aan de sticker met de unieke productcode.

ZIJGELEIDERS

Afhankelijk van de afmetingen van het rolluik
wordt er gekozen uit drie typen omkastingen: 
150 x 150 mm, 165 x 165 mm, 180 x 180 mm
of 205 x 205 mm.

We maken gebruik van schroefbare
zijgeleiders van 45 x 22 mm, 53 x 22 mm of 
53 x 60 mm. Ideaal voor een blinde
bevestiging.

De bediening is eenvoudig d.m.v. een hand- of
wandzender. Het is ook mogelijk om het aan te
sluiten op een Smart Home Hub.

OMKASTING


