Rolluiken

perfecte isolatie & veilig gevoel
Een rolluik kan voor u een prettige oplossing zijn voor die bekende problemen: in de zomer wordt het
te warm in huis, in de winter is er behoefte aan extra isolatie, en wanneer u van huis weggaat voelt
het niet prettig om de ramen onbedekt te laten.
Saphira biedt daarom isolerende rolluiken met een
speciale beveiliging, zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken wanneer u de deur achter u dichttrekt. Ze werken
als extra hang- en sluitwerk en zorgen voor een veilig
gevoel. Bij ongewenst bezoek blokkeren de lamellen
dankzij de optilbeveiliging.
Een rolluik van Saphira, de ideale oplossing voor
een veilig en comfortabel huis!

Voordelen
✔ Rolluiken dragen bij aan een veilig gevoel
✔	Rolluiken zorgen voor extra privacy
✔	Doordat rolluiken het hele raam bedekken zijn
ze een uitstekende zonwering in de zomer
✔ In de winter bieden rolluiken extra isolatie
✔	Kies voor extra comfort door de te kiezen voor
elektrische rolluiken

Elegantie met tal van
mogelijkheden
Saphira heeft ook voor u het passende rolluik.
De rolluiklamellen zijn gemaakt van hoogwaardig
aluminium beschikken over een hoge stabiliteit
en zijn bijzonder weerbestendig.
Naast het decoratieve en elegante karakter zijn
rolluiken isolerend en inbraak werend. Daarnaast
heeft u meer comfort bij lichtregulatie, zonwering
en bescherming tegen weer en wind.

Lamellen en oprolkast
Alle rolluiken zijn uitsluitend uit hoogwaardig aluminium vervaardigd.
Alle oppervlaktes voldoen aan de hoogste eisen voor elk buitenklimaat
en zijn voorzien van een krasvaste coating.
De lamellen zijn gevuld met polyetherschuim wat bijdraagt aan een
goede thermische en geluiddempende werking.
De oprolkast is verkrijgbaar in een vierkante kast, ronde kast of vierkante
kast met afgeschuinde hoek.

recht

hoek 45°

rond

Kleuren
Kies uit ons grote aanbod een kleur naar keuze voor uw
rolluik. Er zijn bijna geen grenzen aan de mogelijkheden.
U kunt uit meerdere RAL - kleuren, structuurlakken en
metallic kleuren uw gewenste keuze maken.

Veiligheid
Rolluiken verhogen uw veiligheid. Hagel en storm kunnen
geen schade aan uw kozijnen meer toebrengen. Inbrekers
zoeken liever woningen waar geen rolluiken voor de
ramen zijn gemonteerd.
Rolluiken zorgen ervoor dat u geen inkijk heeft en bieden
extra bescherming tegen geluidsoverlast.

Electrische bediening
Alle rolluiken worden standaard bediend door middel van een
Somfy Ilmo-motor inclusief draaischakelaar. Deze rolluikmotor
biedt u de volgende voordelen:
✔	Automatische

correctiefunctie, zorgt ervoor dat uw rolluik
altijd perfect sluit
✔ Obstakeldetectie, motor stopt direct bij een obstakel
✔	Vorstbeveiliging, motor stopt direct bij vastgevroren
lamellen
✔	Inbraak vertragend, speciale ophangconstructie voorkomt
optillen van de lamellen

Type Standaard
In vierkante of ronde omkasting en diverse maten verkrijgbaar. Dit rolluik is volledig uit hoogwaardige
componenten samengesteld, voldoet aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen.

specificaties:

✔	Standaard
✔

Max. maat

3300 b x 2100 h mm

✔

2400 b x 2900 h mm

✔

Omkasting	vierkant met afgeschuinde hoek

✔

Bediening	elektrisch met schakelaar

✔

(handzender optioneel)
Kleuren

✔

voorzien van een Somfy motor
Volledig opgebouwd uit kwaliteitscomponenten
Sterke aluminium lamellen
Ventilatiestand bij elektrische bediening
Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
Keuze uit 3 kasttypes, afgeschuind, vierkant of rond
Keuze uit 169 kleurcombinaties

169 kleurcombinaties

Type Lite
Het rolluik Lite is bij uitstek geschikt voor ruimtes waar een gangbaar rolluikkast
te groot is. denk hierbij aan dakkapellen of ramen vlak onder een dakgoot.

specificaties:
Max. maat

3000 b x 2000 h mm
2200 b x 2700 h mm

Omkasting	vierkant met afgeschuinde hoek
Bediening	elektrisch met schakelaar
(handzender optioneel)
Kleuren

10 kleurcombinaties

✔	Kleine

oproldiameter pantser, bespaar 40%
✔	Standaard voorzien van een Somfy motor
✔	Volledig opgebouwd uit kwaliteitscomponenten
✔	Sterke aluminium lamellen
✔	Ventilatiestand bij elektrische bediening
✔	Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk
✔	Keuze uit 10 kast- en lamelkleuren

Type S1000 (veiligheids rolluik)
Extra inbraak vertragend rolluik. Naast wooncomfort en privacy speelt ook het
veiligheidsaspect een belangrijke rol bij de keuze voor rolluiken. Het rolluik is
verkrijgbaar met Politiekeurmerk Veilig Wonen.
De S1000 is een inbraakvertragend rolluik met een uniek blokkeersysteem,
waarbij blokkade per lamel optreedt indien men probeert het pantser te forceren.
Rolluiken zijn tevens inkijkwerend, wat verder bijdraagt aan inbraakpreventie.

specificaties:
Max. maat

4000 b x 2600 h mm

Omkasting	vierkant met afgeschuinde hoek
Bediening	elektrisch met schakelaar
(handzender optioneel)
Kleuren

✔	Voorzien

van een Somfy motor met draaischakelaar
✔ Extra sterk pantser en profielen
✔ Extra sterke Save onderlijst
✔	Blokeerprofiel tussen de lamellen, voorkomt optillen
✔	Afmeting binnen 300cm x300cm uit te voeren als
rolluik met Politiekeurmerk
✔ Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk

wit / crème wit / antracietgrijs

Politie keurmerk veilig wonen
Bij afmetingen binnen 300cm breed en 300cm hoog is de S1000
uit te voeren met Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Afhankelijk van de plaatselijke situatie en voorschriften van
gemeente of de inbraak ver zekering kan voorgeschreven
worden aan welke klasse van het PKVW voldaan moet worden.
Informeer hier vooraf naar om teleurstellingen te voorkomen.
Vergeet niet vooraf de verzekeringsmaatschappij te vragen naar
eventuele kortingen op de verzekeringspremie. Dit verschilt per
maatschappij en per situatie.

Schuine rolluiken
Schuine rolluiken van Saphira zijn geschikt voor
asymmetrische ramen van 0,5° tot 45°.
Ze bieden voor bijna elke bouwsituatie de ideale
oplossing. Ze passen perfect op elke gevel en
kunnen bij bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie
projecten worden ingezet.

De schuine rolluiken sluiten net als normale rolluiken
van boven naar beneden. Ze zijn warmte- en
geluidsisolerend. Ook bieden ze bescherming tegen
zonlicht en inkijk. Met de grote hoeveelheid aan
kleur opties, is het mogelijk om elke woning naar
persoonlijke wens te etaleren.

Persoonlijk advies bij u thuis
Wij begrijpen dat de aanschaf of renovatie van een zonwering niet alleen via het internet
kan. Graag geven wij u een persoonlijk advies aan huis. Samen met u bekijken we aan
de hand van uw wensen, originele stalen en demomodellen de mogelijkheden.
Zo krijgen wij een indruk van uw leefsituatie, waarop de zonwering immers harmonieus
moet aansluiten en heeft u direct een indruk van ons als bedrijf. Deze service verplicht u
tot niets en is uiteraard kosteloos.

Eigen service monteurs
Wij voelen ons gast in uw huis. Onze ervaren monteurs werken netjes, snel en
zorgvuldig. Door zoveel mogelijk, in onze fabriek, de voorbereidingen te treffen blijven
rommel en lawaai bij u thuis tot een minimum beperkt. Verpakkingsmaterialen en
eventuele oude zonweringdoeken worden door ons meegenomen en afgevoerd. Zo kunt
u na de montage direct genieten van uw vernieuwde zonwering.

Wat vinden onze klanten?
Goedemorgen meneer De Haan,
Hartelijk bedankt voor de service, het ziet er keurig en mooi uit. Ook een compliment voor uw medewerker,
die alles zeer secuur en correct heeft afgewerkt en ook goede uitleg heeft gegeven.
Laat nu de zon maar schijnen!

Cissi Driessen, Den Bosch

Koperwerf 24a
2544 en  Den Haag

Connect with us!

(070) 321 24 44
saphiramarkiezen

info@saphiramarkiezen.nl
www.saphiramarkiezen.nl

