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KENMERKEN
Glasheldere elementen van UV-bestendig en vlamdovend polycarbonaat. In halfsteensverband samengesteld en gekoppeld door geëxtrudeerde aluminium
buizen. Onderzijde van het deurblad afgewerkt met
een blinde aluminium stootdorpel en zwart rubber
Gewenste opties aanvinken
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FUNCTIONALITEIT
Een volledig "dicht" transparant rolluik met doorzicht
van minimaal 70%. (In geval van toepassing in vergunningsgebieden is doorzicht van minimaal 70% vereist).
Geschikt voor bescherming tegen inbraak en vandalisme en afsluiting waar blijvend doorzicht is vereist.
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Transparant rolluik
type HERA O

Inbouwtekening
type HERA O

BEWEGINGSTELSEL
Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van
maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen
aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.
BEDIENING
Standaard geleverd met een eenvoudige binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel
vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.
KWALITEIT
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid
zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten
bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en
montagetechniek.
AFMETINGEN
Breedte tot 6,5 m. Hoogte afhankelijk van situatie en
uitvoering. Maximale oppervlakte 35 m2. Afmeting polycarbonaat elementen 300 bij 108 mm.

Avenir 95 black plus 4 pt outline
futura bt bold kap.

GEWICHT
Deurblad circa 10 kg per m2. Totale gewicht afhankelijk
van afmeting en uitvoering.
MONTAGE
Montage dient te geschieden overeenkomstig
de montagevoorschriften.
ONDERHOUD
Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.
VEILIGHEID
rolluiksystemen voldoen aan de geldende
regelgeving voor doorgangen volgens Arbo AI-14.
DOCUMENTEN
garantieverklaring.

Uitermate geschikt
voor etalages, entree-partijen,
balies etc.

