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MAXIMAAL COMFORT
ONS HUISMERK ■
RLF ROLLUIKEN

Inbraakwerend
Geluidsisolatie
Vochtwerend
Inkijkwering
Zonwerend
Isolerend
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MAXIMAAL COMFORT
ONS HUISMERK ■
RLF ROLLUIKEN
HUISMERK RFL 37
HUISMERK RFL 39
HUISMERK RFL 40
HUISMERK RFL 41
HUISMERK RFL 45

Rolluikenfabriek.nl is specialist en trendsetter in de branche van woning rolluiken.
Wij adviseren niet alleen, maar installeren ook
uw rolluik als u dat wilt en zorgen eventueel
voor het onderhoud.
Rolluikenfabriek.nl heeft ook een sterke

HUISMERK RFL 52

reputatie op het gebied van specials. Als een

HUISMERK RFL 55

standaard product niet toepasbaar is, beden-

HUISMERK RFL 77

ken wij van Rolluikenfabriek.nl een passende
oplossing.
U maakt kennis met gemotiveerde medewerkers en een zeer betrokken mentaliteit.
Niet voor niets kiest Nederland steeds vaker
voor Rolluikenfabriek.nl Een reputatie op basis
van principieel kwalitatieve uitgangspunten
en altijd dicht bij u.
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NIEUWHT
DAGLIC IK
ROLLU

HUISMERK RLF 39

ONS HUISMERK RLF ROLLUIKEN

HUISMERK RLF 40

De woningrolluiken van Rolluikenfabriek.nl bieden een uitgebreid
wooncomfort. Ons huismerk rolluik
beschermt uw woning tegen inbrekers en vandalisme en is tegelijk
een prima zonwering. In de zomer
blijft de warmte buiten en in de
winter juist binnen. Daarnaast zijn
onze rolluiken ook zeer geschikt
tegen geluidsoverlast, ongewenste
inkijk en lichtwering. En wat te denken van energiebesparing. Kortom;
ons huismerk rolluik verhoogt uw
wooncomfort, privacy en veiligheid.
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De verschillen in de diverse type
rolluiken zitten in de afmetingen
van de rolluik profielen, dat is de
dikte en de hoogte van het profiel,
de zijgeleiders en sluitlijst aan de
onderzijde. De afmeting van de
rolluiken is bepalend voor het te
kiezen type rolluik. Een groter rolluik vereist vanwege de stabiliteit,
windbelasting en weerstandsvermogen een groter, zwaarder rolluik
profiel en diepere zijgeleiders.

HEROAL RS 52

Ook kan een zwaarder rolluik type
worden gekozen als er behoefte is
aan meer isolatie, weerstandsvermogen en hogere prestaties.
Voor garagedeuren wordt meestal
type RLF 55 en RLF 77 toegepast.

HUISMERK RLF 55

Woningrolluiken worden ook veel
toegepast voor allerlei zakelijke
toepassingen als inbraakbeveilging,
afsluiting van doorgangen en
uitgifte balie’s.

HUISMERK RLF 77

Vraag onze adviesdienst.

LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN
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Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

