
INDUSTRIEEL ROLLUIK
Thermorol

• Dubbelwandig Isolerende en geluidswerende afsluiting 
• Geschikt voor intensief gebruik 
• Geluidsisolatie RW (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB 
• Windklasse 2 volgens EN13241-1
• Verkrijgbaar in 16 RAL kleuren

Dit rolluik is uitermate geschikt voor industriële gebouwen en dienen als 
afsluiting van een fabriekshal, of ter afsluiting van een magazijn. Standaard 
worden deze rolluiken voorzien van een 230 volt buismotor of opsteekmotor 
400 volt. Daarnaast zijn optioneel diverse schakeltechnieken, bedieningen en 
veiligheidsvoorzieningen mogelijk. De dubbelwandige profielen zijn voorzien 
van polyurethane isolatie en kunnen worden voorzien van kijkopeningen 
130x60 mm.



 


















 

Inbouwtekening
Thermorol

Industrieel
rolluik

FUNCTIONALITEIT
Industrieel rolluik voor uiteenlopende 
toepassingen zoals inbraakwerende en 
vandalismebevestigige afscherming. 
Dankzij de isolerende vulling zeer 
geschikt als buitenafsluiting.

TOEPASBAARHEID
Warmte- en geluidsisolerend afsluiten van alle 
soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt 
voor vrijwel elke bouwaard en installatie.
 
UITERLIJKE KENMERKEN
Dubbelwandig rolluik opgebouwd uit horizon- tale, 
koudgewalste stalen of aluminium profielen met 
een werkbare hoogte van 91x18 mm en een dikte 
van 2x 0.4 mm voorzien van polyurethane isolatie. 
Ook leverbaar met rechthoekige openingen van 
130x60 mm voorzien van transparante vensters 
uit polycarbonaat. Zijafwerking met slijtivaste 
kunststof eindstukken. Onderzijde pantser 
afgewerkt met een stootdorpel en zwart rubber 
stootlijst.
 
KLEURAFWERKING
Het rollende pantser is verkrijgbaar in de kleuren 
RAL 1013, 1015, 3000, 5010, 6005, 7015, 7016, 7035, 
8014, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016 
en sendzimir verzinkt. Geleiders en afschermkap 
optioneel leverbaar in elke RAL kleur.
 
BEWEGINGSTELSEL
Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype 
afhankelijk van type rolluik, maatvoering, gewicht 
en gebruikerswensen. Stalen aandrijfas met 
kogellagers en afrolbeveiliging.
 
BEDIENING
Standaard geleverd met een eenvoudige 
schakelaar met op- en neer aanduiding. 
Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met 
allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.
 
KWALITEIT
Duurzaamheid, levenscyclus en een goede 
bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve 
uitgangspunten bij het ontwerp, keuze van materialen, 
constructie en montagetechniek.
 
AFMETINGEN
Breedte tot 10 meter, gewicht 12 kg/m2
 


