Compact & Beveiliging

Rolluiken

Waarom een rolluik?
Comfortverhogend

Weersbestendig

De warmte blijft binnen in de winter en

Bij hagel-, regen- en stormbuien blijft het

buiten in de zomer.

binnen rustig.

Energiebesparend

Inkijkwerend

Minder stoken in de winter en minder airco

Niemand hoeft te zien wat er bij u binnen

in de zomer.

staat, zeker wanneer u er niet bent.

Zonwerend

Geluidswerend

Maar dan ook écht zonwerend, zelfs com-

Voor de broodnodige rust ‘s nachts, bijvoor-

pleet verduisterend!

beeld als u langs een drukke weg woont.

Inbraakvertragend

Insectenwerend

Het inbrekersgilde denkt wel twee keer na

Biedt in ventilatiestand ook een goede

als er rolluiken hangen.

bescherming tegen insecten

XS-rolluik
• Bijna 50% kleiner dan normale rolluiken.
• Rollen geluidsarm op.
• Leverbaar in vele (RAL) kleuren.
• Speciale compacte lamel
• Onderlijst verwdijnt bij ingaan van het rolluik in de kast
Zoals te zien is in de animatie op www.tibelly.nl, heeft dit rolluik heeft
een zeer kleine oproldiameter, zodat de grote van de rolluikkast beperkt
blijft (bijna 50% kleiner dan normale rolluiken!). De kast steekt zodoende
niet ver uit op de gevel.

Rolluiken op dakkapellen
Rolluiken zijn bij uitstek geschikt voor op dakkapellen. Daar een dakkapel
zich op het hoogste punt van uw huis bevindt zijn weersinvloeden zoals,
zon, wind, regen en koude hier het meest merkbaar. Met een rolluik
zorgt u ervoor dat deze invloeden tegen worden gehouden, maar kunt
u bijvoorbeeld nog wel het raam open houden om frisse lucht binnen te
laten.

Scan mij om de XSrolluiken video te zien.

Het RE-1000 beveiligingsrolluik
Dit rolluik is dusdanig inbraakwerend dat het is voorzien
van het SKG inbraakwerend merkteken klasse 2, volgens
NEN 5096. Hiermee voldoet het tevens aan de eisen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW®. Door het speciale blokkeerprofiel wordt de inbreker veel langer opgehouden bij zijn werkzaamheden, zodat hij waarschijnlijk
van zijn snode plannen afziet.

Uitvoeringen:
Vroeger waren er alleen rechte rolluikkasten. Gelukkig
hebben we nu de keuze uit de verschillende types: rond,
kwart rond, schuin 45°, schuin 20° of toch gewoon recht.
Aan u de keuze!

schuin 45

Uw dealer:

vierkant

rond

kwart rond

