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Solide afsluiting,
betrouwbaar doorzicht
Fortress 1.62S-O
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Totale afsluiting
•
•
•
•

0%
doorzicht

zeer hoge inbraakwerendheid
scherpe prijsstelling
leverbaar met FLS slotsysteem
voor magazijn, industriële toepassing, winkelpui, balie

20%
doorzicht

40%
doorzicht

Rolluik type Fortress 1.62-O
Dit robuuste rolluik bewijst al jaren
dienst en is in nagenoeg alle beveiligingsklassen verkrijgbaar. Het is
hufterproef en zeer geschikt in te
zetten tegen inbraak en vandalisme.
Voor afsluiting van o.a. compartiment,
achterdeur, magazijn, balie, winkelpui.

optie: ponsgat 100x30 mm

De koudgewalste S-vormige rolluikprofielen in staal, rvs of aluminium zijn
zeer stabiel en worden over de gehele
lengte in elkaar geschoven. Dit vormt
een zeer sterk rolluikpantser. Optioneel
is het door de verzekering geprezen
FLS slotsysteem toepasbaar.

Fortress 1.62-O
Profielen p.m hoogte
Profielbreedte
Materiaaldikte
Gewicht pm2/1mm
Gewicht pm2/1mm

optie: met beglazing

optie: doorzicht te bepalen

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Breedte
Hoogte
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

11
22 mm
0,80-1,50 mm
staal verz 13,7 g
alu 4,7 g

5000 7000 8000 9000
300
320
350
380
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450

320
350
380
380
400
450
450

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk

350 350
350 380
380 380
400 400
450 450
op aanvraag

Pantser
Solide, gesloten rolluikpantser in verzinkt
staal, rvs of aluminium. Verkrijgbaar
in alle beveiligingsklassen. Optioneel
uitvoerbaar met perforatie, ponsgaten,
beglazing en FLS opdrukbeveiliging.

Slotconstructie
Floor Rolluiken biedt ruime keuze
optionele gepatenteerde slotsystemen,
50%
goedgekeurd door bekende verzekeringsmaatschappijen.
doorzicht

Eindstukken
Slijtvast kunststof voorkomt horizontaal
schuiven en garandeert een soepele
gang door de geleiders.

Bediening
80%
Standaard geleverd met draaiknopschakelaar met automatisch nulpunt.
dubbelwandig
Optie: diverse besturingen zoals
beveiligde sleutelschakelaar, afstandsbediening of kaartlezer.

Onderzijde
Afgewerkt met een dubbelwandig
aluminium profiel met afsluitrubber.
Optie: knelbeveiliging.

0%
Persoonsbeveiliging (optie)
Afrol-, knel-, en obstakelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie
Standaard opgebouwd uit verzinkt
stalen U-profiel of optioneel met
stormgeleider en FLS slotsysteem.
Deze U-profielen zijn bevestigd
op stalen kokers met daarop stalen
consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.
Aandrijving
Stalen as standaard uitgevoerd
met buismotor 230-400 V. Optie:
noodhandbediening en afrolbeveiliging.
Afwerking (optie)
Rolafwerking dmv omkasting van
1.00 mm sendzimir verzinkt staal.
Kleuren
Alle rolluikonderdelen zijn optioneel
in RAL-kleuren leverbaar.

•
•
•
•
•

doorzicht

doorzicht

Noodbediening (optie)
Noodhandbediening dmv slinger en/of
20%
noodstroomvoorziening.
doorzicht

Montage
Diverse mogelijkheden en door onze
eigen monteurs uitgevoerd. Onze40%
adviseurs begeleiden het complete traject.
doorzicht

Onderhoud
Minimaal 1x per jaar volgens Europese
80%
norm NEN-EN 13241-1. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en
omgevingsinvloeden.
doorzicht

Garantie
Conform richtlijnen Romazo.
Veiligheid
Conform Arbowet- en regelgeving.

totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
gecertificeerde rolluiken
erkend door verzekeringsmaatschappijen
24/7 servicedienst
* Maatvoeringen zijn indicaties; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

do

