Alutech Rolluiken

ALUTECH Group produceert rolluiksystemen voor meer dan 15 jaar. Het doel, dat we altijd hebben
hard gewerkt om te bereiken, is dat elke klant die koopt ALUTECH-systemen tegen een bescheiden prijswinst meer
dan alleen kwaliteit en veiligheid, gebruiksgemak en een lange-termijn garantie …
Het is erg belangrijk voor ons dat onze klanten alle voordelen van ALUTECH-systemen als geheel: uitstekend
functionaliteit en faalveilige werkcapaciteit, intelligent en esthetische schoonheid. Een product maken dat je verdient
aandacht betekent een goed ontwerp, functionaliteit en een gevoel voor kwaliteit dat wordt weerspiegeld in de hele
volledig gamma ALUTECH-producten en concurrerend zijn geprijsd zorgen we ervoor dat al onze klanten op de beste
worden ondersteund weg mogelijk.
Vandaag worden ALUTECH-rolluiksystemen geleverd naar 65 landen van de wereld. Ze zijn geïnstalleerd op
miljoenen van gebouwen die ze betrouwbaar beschermen. ALUTECH-rolluiken komen overeen met de hoogste
kwaliteitsnormen. We zijn er zeker van dat u ALUTECH-producten zult herkennen voor hun echte waarde. Deze
producten zullen uw leven maken comfortabeler en de wereld om je heen - veiliger en mooi.

Alutech rolluiken uitvoeren een aantal belangrijke functies:

Inbraakwerend

Zonwering

Energiebesparing

Geluidsisolatie

Bescherming tegen wind
en sneeuw

Inkijkwering

Rolluiklamellen - AR39
De AR39 is een huismerk rolluik.

De AR39 is een compleet aluminium rolluik met een
panserdikte van 9,0mm en een dekbreedte van 39mm de
lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een
uitstekende isolatie.
De maximale breedte van het rolluik is 3000mm. De
maximale lichthoogte van het rolluik is 3000mm.
Op de AR39 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u
verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier
van heeft.

Dekhoogte: 39 mm
Max. breedte: 2800 mm
Max. oppervlak: 6,0 m2
Lamellen in 1m hoogte: 25 lamellen
Gewicht: 2,8 kg / m2

Mogelijke lamelkleuren:
Wit RAL9010, Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8014, Creme
RAL1015, Licht beige RAL1001, Rood RAL3004, Bosgroen RAL6009, Antraciet RAL7016,
Creme wit RAL9001, Donker beige RAL1019, Staalblauw RAL5011, Jamaica bruin, Mosgroen
RAL6005 en Zwart RAL9011

Rolluiklamellen - AR41
De AR41 is een huismerk rolluik.

De AR41 is een compleet aluminium rolluik met een
panserdikte van 8,5mm en een dekbreedte van 41mm de
lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een
uitstekende isolatie.
De maximale breedte van het rolluik is 3200mm. De maximale
lichthoogte van het rolluik is 2900mm.
Op de AR41 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u
verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier
van heeft.

Dekhoogte: 41 mm
Max. breedte: 3230 mm
Max. oppervlak: 8,62 m2
Lamellen in 1m hoogte: 24 lamellen
Gewicht: 2,8 kg / m2

Mogelijke lamelkleuren:
Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8019, Creme RAL1015, Licht
beige RAL1001, Rood RAL3004, Bosgroen RAL6009, Antraciet RAL7016, Creme wit
RAL9001, Staalblauw RAL5011, RAL8014 en Zwart, RAL9011

Rolluiklamellen - AR40
De AR40 is een huismerk rolluik.
De AR40 is een compleet aluminium rolluik met
een panserdikte van 9,0mm en een dekbreedte van 40mm
de lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor
een uitstekende isolatie.
De maximale breedte van het rolluik is 3400mm. De
maximale lichthoogte van het rolluik is 2900mm. Op de
AR40 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u
verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang
plezier van heeft.

Dekhoogte: 40 mm
Max. breedte: 3370 mm
Max. oppervlak: 9,44 m2
Lamellen in 1m hoogte: 25 lamellen
Gewicht: 3,4 kg / m2

Mogelijke lamelkleuren:
Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8019, Creme RAL1015, Licht
beige RAL1001, Rood RAL3004, Bosgroen RAL6009, Antraciet RAL7016, Creme wit
RAL9001, Staalblauw RAL5011, RAL8014 en Zwart, RAL9011

Rolluiklamellen - AR45
De AR45 is een huismerk rolluik.

De AR45 is een compleet aluminium rolluik met
een panserdikte van 8,5mm en een dekbreedte van 45mm de
lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een
uitstekende isolatie. De maximale breedte van het rolluik is
3400mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is
2800mm. Op de AR45 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie
dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren
lang plezier van heeft.

Dekhoogte: 45 mm
Max. breedte: 3390 mm
Max. oppervlak: 8,89 m2
Lamellen in 1m hoogte: 22 lamellen
Gewicht: 2,7 kg / m2

Mogelijke lamelkleuren:
Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8019, Creme RAL1015, Licht
beige RAL1001, Rood RAL3004, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001, Staalblauw
RAL5011, Licht Bruin, RAL8014 en Zwart, RAL9011

Rolluiklamellen - ARH40
De ARH-40 is een huismerk rolluik.

De AR40 is een compleet aluminium rolluik met een
panserdikte van 9,0mm en een dekbreedte van 40mm de
lamellen zijn compleet gevuld met extra sterk PUR schuim
voor een uitstekende isolatie.
De maximale breedte van het rolluik is 4000mm. De
maximale lichthoogte van het rolluik is 2800mm. Op de
AR40 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u
verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier
van heeft.

Dekhoogte: 40 mm
Max. breedte: 3370 mm
Max. oppervlak: 9,44 m2
Lamellen in 1m hoogte: 25 lamellen
Gewicht: 3,2 kg / m2

Mogelijke lamelkleuren:
Wit RAL9016, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001,

Rolluiklamellen - Eco AR41T Low
Emission
De Eco AR41T Low Emission is een huismerk rolluik.
De nieuwe lamellen van het type AR-41T Low Emission zorgen
voor een nog beter warmtebehoud in uw woning.
Dit nieuwe type is leverbaar voor zowel in- als opbouwrolluiken. De
kleurstelling is aan de buitenzijde
wit of antraciet, de binnenzijde is in zilvergrijs uitgevoerd.
Eco AR41T Low Emission is een compleet aluminium rolluik
met een panserdikte van 8,5mm en een dekbreedte van 41mm de
lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een uitstekende
isolatie. De maximale breedte van het rolluik is 3000mm. De maximale
lichthoogte van het rolluik is 3100mm. Op de Eco AR41T Low Emission
zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een
uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

Dekhoogte: 41 mm
Max. breedte: 3230 mm
Max. oppervlak: 9,69 m2
Lamellen in 1m hoogte: 24 lamellen
Gewicht: 2,54 kg / m2

Mogelijke lamelkleuren:
Wit / Zilver, Donker Bruin / Zilver, Ivoor / Zilver, Antraciet / Zilver, Wit / Zilver Contra, Ivoor
/ Zilver Contra, Ivoor / Zilver Contra en Antraciet / Zilver Contra

Rolluikkasten
Vierkante kast 45°
Meer lichtinval door afschuining van 45°
Met de opvallende vijfhoekige kastvorm brengt het
gerolvormde voorbouwkastelement heroal FMR 45°
optische accenten in de gevel aan. Bovendien maakt de
afschuining van 45° aan de onderzijde van de kast meer
lichtinval in de vertrekken mogelijk.
Veiligheid
Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van
hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale
verbindingstechniek van autech
Design
Vijfhoekige voorbouwkast met opvallend uiterlijk
Meer lichtinval door afschuining van 45°
Veelzijdige inbouwmogelijkheden
Kastformaten: 137, 150, 165, 180, 205, 250

Mogelijke kastkleuren vierkante kast:

Ruime kleurkeuze
Integratie van horren mogelijk

Wit RAL9016
Grijs RAL7038
Zilver RAL9006
Licht bruin 8014
Bruin RAL8019
Creme RAL1015
Licht beige RAL1013
Rood RAL3004
Bosgroen RAL6009
Antraciet RAL7016
Creme wit RAL9001
Staalblauw RAL5011
Mos groen 6005
Wit 9010

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met
tweelaagse diklak

Rolluikkasten
Kwart ronde
Precies passende montage in de dag
De kwartronde gerolvormde kast heroal FMR Q is de
perfecte voorbouwvariant voor de montage in diepe
dagen: de bovenste afsluiting ligt opdekkend op de
latei – een kastoplossing die zowel elegant als subtiel
is.
Veiligheid
Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van
hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale
verbindingstechniek van alutech
Design
Kwartrond voorbouwkastsysteem speciaal voor
opdekkende montage in de dag
Kastformaten: 137, 160, 150, 180 en 205 mm

Mogelijke kastkleuren half ronde
omkasting:
Wit RAL9016
Grijs 7038
Zilver RAL9006
Hell Beige 1013
Bruin RAL8014
Antracite 7016
Cream-wit 9001

Ruime kleurkeuze
Integratie van horren mogelijk
Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met
tweelaagse diklak

Rolluikkasten
Ronde
Accenten aanbrengen met een ronde vormgeving
De gerolvormde ronde kast heroal FMR HC van
hoogwaardige aluminium legeringen kan als
voorbouwelement harmonieus in de gevel worden
geïntegreerd of met een opvallende kleurgeving
optische accenten aanbrengen. Met vastklikbare ronde
voorzetprofielen voor de geleidingsrails kan dit ronde
uiterlijk verder worden uitgebreid.
Veiligheid
Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van
hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale
verbindingstechniek van alutech
Design
Esthetisch rond uiterlijk
Kastformaten: 137, 150, 165, 180 en 205 mm
Ruime kleurkeuze

Mogelijke kastkleuren ronde
omkasting:
Wit RAL9016
Zilver 9006
Grijs RAL7038
Bruin RAL8014
Donker bruin 8019
Hell beige 1013
Creme wit RAL9001
Antraciet RAL7016

Optioneel: vastklikbare ronde voorzetprofielen voor
geleidingsrails
Integratie van horren mogelijk
Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met
tweelaagse diklak

Geleiders
Veilige oplossingen voor alle inbouwsituaties
Alutech heeft een divers aanbod aan geleidingsrails, waarmee precies passende oplossingen voor iedere inbouwsituatie
gerealiseerd kunnen worden. De uiterst stabiele, geëxtrudeerde rails van hoogwaardig aluminium zijn voorzien van ingerolde
voeringen en zorgen voor een stabiele stand van het pantser.
De onderlijsten zijn in een ruim kleurenpalet beschikbaar.
Energiebesparing
Geleidingsrails voorkomen koudebruggen tussen het rolluikpantser en het raamkozijn en gaan zo energieverlies tegen
Veiligheid
Uiterst stabiele, geëxtrudeerde aluminium geleidingsrails
Veilige pantserwerking door ingerolde goten van rubber of borstels
Stabiele pantserstand
Geluidsisolatie
Geruisarme pantserwerking
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JVS Zonwering BV
De Heinen 22
5371 MJ Ravenstein
Telefoon:+31 (0) 486 850 119
Website: www.rolluiken-discount.nl
info@jvszonwering.nl

