Meet-/Besteladvies Rolluiken
HOE OPMETEN *

cm
BAKHOOGTE
13,7*
15,0
16,5
18,0
20,5

op de muur
+ 2x5,5 cm
+ bak
+ 3 cm

ROLLUIKHOOGTE
HANDBED. 8K 40
105
130
170
210
290

ROLLUIKHOOGTE
ELECTRISCH 8K 60
70
100
160
200
280

* Bak 13,7 alleen in wit verkrijgbaar.
Bovenstaande tabel heeft betrekking op Type Populair!!!

MEERPRIJZEN BEDIENINGEN

Bandopwinder - binnen

Maatnemen op de muur.
Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij
op. (advies 2x5,5 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur
meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte +3 cm.
Voorbeeld: De hoogte tussen muur en waterslag is 175 cm. De bakhoogte is 18
cm (zie tabel bakhoogte) dan wordt de totale hooge 175+18+3=196.
Let op: Controleer in de tabel of bij de totale hoogte kast 18 vermeld staat!!! De
maten in de tabel hebben betrekking op rolluikhoogten en niet op daghoogten. Bij
grensgevallen zou de kast één maat groter uit kunnen komen. Bij een daghoogte
van bijvoorbeeld 195 cm wordt de kasthoogte geen 18 cm maar 20,5 cm. Dit
geeft dan een totale rolluikhoogte van 195+20,5+3=218,5. De 3 cm extra wordt
geadviseerd omdat de onderlat niet geheel in de bak verdwijnt in gesloten stand
en om de geleiders iets onder de waterslag (=vensterbank) te laten staan. De
eerste kolom uit de tabel heeft betrekking op handmatige bedieningen, de tweede
kolom op elektrische bedieningen. Het verschil hiertussen heeft te maken met het
verschil in buismaat tussen handbediening en elektrisch.
LET OP. De tabellen van bakhoogten verschillen per type rolluik omdat de
verschillende soorten lamellen een verschillende oproldiameter hebben.
Kijk dus in de prijslijst bij de tabel die hoort bij het type rolluik!!!!

Geschikt voor binnen.
Meest eenvoudige bediening.
Heeft als nadeel dat een relatief groot gat naar
binnen geboord dient te worden.
Is onderhevig aan slijtage.

Koordopwinder
Geschikt voor binnen. Veel toegepast bij kleinere
rolluiken. Kan met klein gat naar binnen geboord
worden. Omdat koord minder grip geeft in de
hand niet geschikt voor grotere (zwaardere)
rolluiken. Zie koordwindwerk.

Elektrische bediening
Geschikt voor binnen.
Meest luxe bediening en nagenoeg altijd
plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als rolluik uit of
in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur.
Eventueel uit te breiden met zender in
elektromotor.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:
Mono commando

• De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en inclusief bovenbak.
• Vermeld eerst de totale breedte en dan de totale hoogte.
• Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien ook al betreft het een

Geschikt voor binnen.
Vergelijkbaar met een oogwindwerkbediening
maar door as en kniekoppeling geschikt voor
binnenbediening. Niet onderhevig aan slijtage.
Niet afneembaar.

binnenbediening.

• Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets
aangeeft gaan wij uit van een binnenbediening.

• De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van het rolluik. Let er bij een
binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv.
de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van een stopkontakt bij
elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
• Indien een rolluik gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te
worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat
de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen!
Elk rolluik dient onderaan een afslag te hebben om de lamellen op te laten
stapelen. Indien deze afslag niet aanwezig is in de vorm van een waterslag
(vensterbank) dient u een valse vensterbank bij te bestellen. (meerprijs)

Koordwindwerk
Geschikt voor binnen.
Kan met klein gat naar binnen geboord worden
en door windwerkkastje geschikt voor grotere
rolluiken met handmatige binnen bediening.
Let op draaicirkel van slinger.

B-LHTF
Verkrijgbaar in wit / grijs /
bruin / beige
meerprijs

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn
gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken
worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
HTF
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs

LHF (niet gearreteerd)
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs

LHTF
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs

FHTF 12
Verkrijgbaar in alle kleuren
meerprijs

HT (niet gearreteerd)
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs

FHTF 20
Verkrijgbaar in alle kleuren
meerprijs
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30 x 20 x 2

70 x 40 x 2

20 x 70 x 2

Valse vensterbank 20/30
Verkrijgbaar in alle kleuren

Valse vensterbank 40/70
Verkrijgbaar in alle kleuren

Valse vensterbank 20/70
Verkrijgbaar in alle kleuren
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Technische gegevens

Lamelkleuren:

Dekhoogte : 40 mm, Per meter : 25 lamellen
Lameldikte : 9,4 mm, Gewicht per m2 : 3,5 kg,
Maximale breedte : 300 cm, Maximale opp. : 6,6m2
wit / beige / grijs / groen / bruin / roomwit RAL 9001
(+5%) / donkerrood (+5%) / crème (+5%) / antracietgrijs
RAL7016 (+5%) / staalblauw RAL5011 (+5%)

40 mm

POPULAIR

9,4 mm

Technische gegevens

Lamelkleuren:

Dekhoogte : 42 mm, Per meter : 23,8 lamellen
Lameldikte : 9,1 mm, Gewicht per m2 : 4,0 kg,
Maximale breedte : 380 cm, Maximale opp. : 8,0m2
wit / beige / grijs / groen / bruin / crème / eiken (+5%) /
tannengroen (+5%) /
roomwit RAL 9001 (+5%) / teak (+5%)

42 mm

MINI A

9,1 mm

Technische gegevens

Lamelkleuren:

Dekhoogte : 38 mm, Per meter : 26,3 lamellen
Lameldikte : 9,7 mm, Gewicht per m2 : 5,0 kg,
Maximale breedte : 420 cm, Maximale opp. : 10,0m2
wit / beige / lever / grijs / bruin / teak /
crème / tannengroen (+5%) / roomwit (+5%)

38 mm

MINI E

9,7 mm

KLEUREN OMKASTING POPULAIR / MINI A / MINI E
wit / beige / bruin / groen / grijs / tannengroen (+5%) / roomwit RAL 9001 (+5%) /
crème (+5%) / donkerrood (+5%) / antracietgrijs RAL 7016 (+5%) / staalblauw RAL 5011 (+5%)

RONDE KASTEN
Deze 2 delige kast bestaat uit gerolvormd aluminium. De zijgeleider wordt eventueel afgewerkt met een rond
klikprofiel (meerprijs). Voor bakhoogten zie technische specificaties van type Rolluik. (Alleen bak 165 en 205
verkrijgbaar.) De uitvoering is standaard wit, beige, bruin, grijs, roomwit of tannengroen; alle overige kleuren
kunnen gemoffeld worden in een RAL-kleur (prijs op aanvraag). U dient duidelijk aan te geven of u bij ronde kasten
ook ronde klikprofielen op de geleiders wenst. Zonder opgave leveren wij altijd rond klikprofiel.
BECKER AUTOMATIC ABS MOTOREN VOOR ROLLUIKEN
Becker automatic ABS motoren voor rolluiken zijn uitgevoerd met een electronische eindschakelaar.
De motoren zijn voorzien van software waardoor elke hindernis herkend wordt.Denk daarbij aan openstaande ramen en
vastgevroren pantsers. De buismotor zal bij kontakt met deze hindernissen de installatie automatisch uitschakelen om
schade te voorkomen. Bovendien wordt de pantserverlenging automatisch gecorrigeerd waardoor nastellen nimmer
nodig zal zijn. Bij Becker automatic ABS motoren kunnen meerdere rolluiken (max. 4) op 1 schakelaar aangesloten
worden zonder dat een relaiskast benodigd is. Na installatie van het rolluik is de motor direct gebruiksklaar. De op- en
neer eindstoppen worden door deze motoren automatisch herkend.
OVERIGE MEERPRIJZEN

Bedieningen (zie informatie).
Sommige kleurenomkasting en lamellen hebben een meerprijs. (zie prijslijst)
Moffelen overige RAL kleuren. (Alleen omkasting mogelijk).
Koppelen of 2 in 1 bak
Bandvertrager.
Valse vensterbank.
FHTF en B-LHTF geleiders.
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