rolluiken

Als huizen hun ogen
openen en sluiten.
Het is een heel natuurlijke reflex als we onze ogen sluiten voor
te veel zon of ‘s nachts als we rust zoeken.
Uw huis kan hetzelfde met Boflex-rolluiken.
Beslis zelf of de ogen van uw huis volautomatisch naar de zonnestand openen of sluiten. Of laat een kleine knipoog van de
zon toe in uw huis met een druk op de knop. Bepaal aan de
gevel van uw woning het comfort in huis met Boflex-rolluiken.
In alle weersomstandigheden en op elk moment.

Vooral bij grote raampartijen bieden
rolluiken voordelen met betrekking tot
klimaat en lichtintensiteit.

Een lijfwacht
voor elk raam.

Inbraakbeveiliging
Gelegenheid maakt de dief. Een gesloten rolluik zorgt ook voor een effectieve bescherming
tegen ongewenste indringers.
Het optionele veiligheidspakket met versterkte
onderlijst, verborgen geschroefde veiligheidsgeleiders en optilbeveiliging, geven u een nog
betere nachtrust.
In combinatie met een bewegingsmelder, die
bij detectie van personen voor het raam het
rolluik volledig sluit, is een essentiële aanvulling
op de beveiliging van uw woning.

Optilbeveiliging

Verzwaarde geleiders met
demontage-beveiliging
Verzwaarde
onderlijst
Beveiligingsniveau 1:
Veiligheidspakket

Beveiligingsniveau 2:
ALUMINO protect
Extra stabiele lamel biedt nog meer zekerheid

Beveilgingsniveau 3:
Geen gelegenheid voor dieven.
Extra toegevoegde bewegingsmelders.

Verboden voor
ongedierte.
Geïntegreerde insectenwering

Insectenwering
Boflex-rolluiken zijn multifunctioneel. Met het
optionele, volledig geïntegreerde insectenrolgordijn, blokt u met één handgreep alle
vervelende insecten. Als u het rolgordijn niet
gebruikt, bijvoorbeeld in de winter, verdwijnt
het scheurbestendige en uiterst transparante
Transpatec-hor geheel in de rolluikkast. Veel
Boflex-rolluiken kunnen worden uitgerust met
insectenwering – ook achteraf aangebracht.

Breng kleur
in je leven

Een ruime keuze in lamellen. De kast,
geleiders en onderlat kunnen in de
RAL-kleur naar keuze.
Deze kleur kan in een uitvoering in mat,
glanzend of structuur.

Nog meer bescherming
voor u, en uw huis.
Zonwering

Geluidsisolatie

Boflex-rolluiken beschermen bewoners, inboedel en kamerplanten voor teveel zon en
UV-straling. Het rolluik voorkomt oververhitting
van kamers door zonnestraling. Daarom is zonwering voor het raam ook de meest efficiënte
airconditioner voor uw huis.

Rolluiken bieden een niet te onderschatten,
extra bescherming tegen buitengeluiden.
De met hoogwaardig en milieuvriendelijk
schuim gevulde lamellen zorgen door de prima
geluidsisolerende eigenschappen voor een zeer
goede nachtrust.

Weerbestendig

Automatische brandbeveiliging

Een woning wordt meestal gebouwd om meerdere generaties te kunnen huisvesten.
Investeren in hoogwaardige rolluiken is naast
het geboden comfort een waardevolle investering voor uw huis. Met name de slechte invloed
van het weer op de raampartijen wordt door
middel van rolluiken sterk teruggedrongen.

Het alarmdetectiesysteem maakt bij brand uw
vluchtwegen vrij. Deze innovatie maakt dat bij
de alarmtonen van een rook- en brandmelder,
onmiddelijk uw rolluiken omhoog lopen.
De toevoeging van een accu aan uw rolluiken
geeft zelfs de garantie dat bij stroomuitval de
rolluiken openen.

Betrouwbare bescherming:
SIDEO alarmdetectiesysteem voor rookmelders

Met rolluiken
stookkosten besparen.
Economisch bouwen is zorgen dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.
Moderne rolluiken hebben hier invloed op.
Het rolluik, of beter gezegd de stilstaande
luchtlaag tussen raam en rolluik, werkt als
thermische isolatie.

Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat
gesloten rolluiken het warmteverlies aanzienlijk
doen slinken. Alleen al de vervanging van raam
en rolluik bij renovatie kan leiden tot een energiebesparing van 40 %.

Groen toont het warmteverlies van binnen naar buiten vóór
renovatie.

De stilstaande lucht tussen raam en rolluik werkt isolerend en
bespaart stookkosten.

De warmte blijft binnen – rood toont de perfecte warmte-isolatie
na vervanging van de rolluiken.

energie
sparen.
Energie besparen.
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beste
De beste
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