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BEDIENING
ROLLUIKEN - ZONNEWERING

U kan uw rolluiken op verschillende manieren bedienen: manueel of elektrisch.
MANUEEL

Bij de manuele bediening kiest u uit lint, windwerk (zwengel) of veeras.
• lintbediening: met een sterk en duurzaam lint kiest u voor de voordeligste prijs.
• zwengel: zonder moeite draait u het rolluik snel en handig op of neer.
• veeras: door een ingebouwd veersysteem met handvaten en een slot gaat het rolluik zonder
moeite omhoog of omlaag.

ELEKTRISCH

Een fluisterstille en onzichtbare motor doet het werk in uw plaats! U kiest voor een commando met
knop of vanuit je luie zetel met een handige afstandsbediening. Hierbij zijn er heel wat mogelijkheden: hand- of wandzenders, met timer (bv. op vaste tijdstippen), meerkanaalzenders... steeds
krijgt u de meest geschikte oplossing voor uw persoonlijke levensstijl.
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OPTIES

•
•
•
•
•

regeling via zonnecellen, wind- en/of temperatuurdetectie...
bediening via IO-homecontrol (smartphone, internet, lokaal)
diverse hand- of wandzenders om uw rolluiken afzonderlijk of gezamenlijk te bedienen
noodbediening bij elektriciteitsuitval
ingebouwd ventilatierooster (enkel bij opbouwrolluiken)

ROLLUIKEN

Rolluiken bieden nog steeds de beste bescherming tegen warmte, koude, inkijk en ongewenste bezoekers. Meer
dan ooit bestaan ze vandaag in verschillende types, kleuren en bedieningsmogelijkheden. Rolluiken van Pol-Mar-Plast
laten zich perfect integreren bij uw bestaande woning en zijn een investering met een onmiddellijke meerwaarde en
een snel terugverdieneffect.
Niets dan voordelen:

•
•
•
•

gebruiksgemak
meer comfort
meer privacy
veiligheid

		
• verkoeling
– zonwerend
• hoge		 isolatie – warmtebehoudend
• geluiddempend
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TRADITIONELE ROLLUIKEN (INBOUW)

VOORZETROLLUIKEN (SCHUINE OF
AFGERONDE KAST)

Traditionele rolluiken vinden nog steeds de weg naar nieuwbouwwoningen waar de rolluikruimte vooraf voorzien is bij de
bouw. Niet voor niets blijft dit type populair, want ze zijn onopvallend en esthetisch nog steeds de beste keuze.
De onderlatPOL-MAR-PLAST
kan afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze.

OPBOUWROLLUIKEN (COMBI)
Raamkozijn en rolluik vormen één geheel. De rolluiken worden in
een pvc-kast gemonteerd die al dan niet kan voorzien worden
van energiebesparend isolatiemateriaal. Deze rolluikkast wordt
vooraf bij de ramenfabrikant of -installateur op het raam
gemonteerd.
De uiteindelijke plaatsing bij u verloopt hierdoor heel vlot en
snel. Ook dit type is verkrijgbaar in diverse afwerkingen:

Indien u uw bestaande woning alsnog van rolluiken wenst te
voorzien, dan is dit type de ideale oplossing. De kast bestaat
in twee versies: afgeschuind of afgerond. U mag kiezen uit een
ongewoon breed gamma aan kleuren en afmetingen. Vooral
bij brede en/of hoge ramen en gevelopeningen is dit type uitermate geschikt.
De rolluikkast en/of het rolluikblad kunnen gelakt worden in een
RAL-kleur naar keuze.

• volledig in pvc
• bekleed met folie en perfect aansluitend bij de
afwerking van uw pvc-ramen
• met een voorplaat en geleiders
in aluminium voor
montage op aluminiumramen

ROLLUIKEN - ZONNEWERING

AFGESCHUINDE KAST

AFGERONDE KAST

INGEBOUWD
VENTILATIEROOSTER

LAMELLEN

KLEUREN

Voor de lamellen van uw rolluik laat Pol-Mar-Plast u kiezen uit twee materialen: pvc of aluminium.
Pvc lamellen garanderen u een optimale prijs-kwaliteitverhouding, een uitstekende isolatiewaarde en een grote keuze in afmetingen en kleur. Lamellen in aluminium isoleren optimaal door het
isolatieschuim binnenin en zijn ook iets meer aangewezen bij heel grote ramen door hun lager
gewicht. Al onze lamellen laten zich stabiel en geruisloos op- en afrollen.

Voor elke smaak en voor elke bouwstijl biedt
Pol-Mar-Plast u een passende uitvoering. Naast
ons groot gamma standaardkleuren, kunnen wij de
alu-onderdelen ook lakken in uw specifieke kleurkeuze. Daarmee laten ze zich perfect integreren bij
uw eigen schrijnwerk of persoonlijke gevelstijl.
PVC

ALUMINIUM

STANDAARDKLEUREN

RAL-KLEUREN

FOLIES

