Rolluiken
De veiligheid van Rolluiken
Floris Rolluiken verhogen wooncomfort, privacy en veiIigheid. Ze weren zon, licht, warmte, kou, geluid, inkijk en inbrekers.
Bovendien kunnen rolluiken vrijwel probleemloos worden aangebracht bij renovatie, bestaande bouw en nieuwbouw.
U regelt eenvoudig de hoeveelheid binnenvallend licht. zonnewarmte en frisse lucht. Zo stemt u sfeer, binnenklimaat en
privacy exact af op uw eigen wensen. Floris Rolluiken werken, afhankelijk van type, uitvoering en wijze van aanbrengen,
geluidwerend en inbraakvertragend. Door de toegepaste materiaalsoorten, zoals aluminium en de van borstel of rubber
voorziene geleidingsprofielen, functioneren rolluiken vrijwel geruisloos.

Veiligheid en gemak

Kleuren en toepassingen

Er is een speciale beveiligingslamel, waarbij een blokkade

De lamellen en standaard rolluikkasten zijn verkrijgbaar

per lamel optreedt, als men deze tracht te forceren.

in een groot aantal kleuren, waardoor het kiezen van een

Daarnaast worden Floris Rolluiken, uit oogpunt van

bij de woning passende uitvoering een stuk eenvoudiger

veiligheid, altijd binnenshuis bediend. Dit kan met diverse

wordt. De rolluiken zijn op maat te maken voor vrijwel

systemen: bandopwinder, staaldraadwindwerk met

alle toepassingen, zoals ramen, raam/deurcombinaties,

slinger, draaistang, of heel comfortabel, met elektrische

schuifpuien en tuindeuren, garagedeuren en winkelpuien,

bediening. De laatste jaren worden steeds vaker rolluiken

rolhekken en rolpoorten. Naast de standaard rolluik-

met een motor geplaatst. Dat is niet verwonderlijk, als u

kasten met strakke vormgeving kan er ook nog gekozen

bedenkt hoeveel extra snelheid en gemak dit oplevert.

worden voor rolluikkasten met een ronde vorm.

Daarbij is er de afstandsbediening voor optimaal

Uw dealer adviseert u graag in de keuze uit de diverse

bedieningsgemak, om meerdere rolluiken samen en/of

bedieningsmogelijkheden.

individueel te bedienen. Verder is er een tijdklok die uw
rolluiken automatisch omhoog of omlaag laat gaan, op
de door u gewenste tijden.
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Type RE is leverbaar in
onderstaande kleuren:

Wit

Grijs

Bruin

Crème

Naturel

Spierwit

Vakkundig vervaardigd

Hellbeige

De rolluiken van Floris Obdam worden geassembleerd met de beste materialen.
Denk aan de aluminium profielen en de steeds vaker toegepaste Kema-goedgekeurde Somfy-buismotoren. Alle materialen zijn afkomstig van leveranciers

Gebroken wit

die - net als Floris Obdam - kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Dat biedt
u de zekerheid dat u een eersteklas rolluik in huis haalt.

Donkergroen

Lease
Voor de aanschaf van dit produkt kan uw dealer u eveneens voorlichten over

Staalblauw

het unieke Leaseplan. Tegen een zeer bescheiden bedrag per maand kunt u
zich reeds eigenaar noemen van dit kwaliteitsscherm.

Antraciet
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