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Hoge stabiliteit, strak design
•
•
•
•

dubbelwandig

hoge stabiliteit door twee ineengeschoven delen
vele toepassingsmogelijkheden
geschikt voor intensief gebruik
voor industrie, warehousing, banken en compartimentering
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Hermetic 1.10S/1.10A

Deze multifunctionele roldeur met strak
vormgegeven profiel is door de variëteit
aan mogelijkheden een populaire classic.
Met specialiteiten en tests op geluid,
isolatiewaarde, inbraak-, kogel- en zelfs
explosiewerendheid is dit rolluik een echte
alleskunner. Optie: beglazing voor goede
daglicht intreding en dus zeer geschikt als
industriële afsluiting met intensief gebruik.

Dubbelwandig profiel
Hermetic 1.10S/1.10A
Vulling
Materiaal
Materiaaldikte
Profielen pm hoogte
Profielbreedte
Gewicht pm² staal
Gewicht pm² aluminium

Optie: met beglazing
tot 35% lichtdoorlaat

Polystyrol
standaard verzinkt
0,63-1,50 mm
10
23 mm
27,5 kg*
10 kg*

Ponsgaten beglazing 80x55mm (optie)
Glashelder
Warmtewering
K-waarde
Geluidswering
dB-waarde
Geluidswering
dB-waarde

lichtdoorlaat 35%
DIN 52 612
2,4-4,4 W/m²K
DIN ISO 140-3
27-35 dB
DIN 52210 deel 3
24-31 dB

Max breedte windklasse 2
0,63 0,80 1,00 1,25

Optie: afdichtingsstrip
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1,50

Pantser
De stalen of aluminium rolluikprofielen
zijn verkrijgbaar in diverse materiaaldiktes. Samengesteld uit twee delen,
contra in elkaar geschoven, wordt een
holle kamer gecreëerd. Door deze met
diverse materialen te vullen ontstaat een
zeer hoge stabiliteit.
Eindstukken
Slijtvast kunststof om horizontaal
schuiven van profielen te voorkomen.
Optie: met stormhaken om uitzwaaien
tegen te gaan.
Onderzijde
Afgewerkt met een dubbelwandig
aluminium profiel met afsluitrubber.
Optie: knelbeveiliging.
Zijgeleiding/constructie
Verzinkt stalen U-profiel met PVC voering. Optie: borstels of rubber afdichtingsstrip.
Aandrijving
Stalen as uitgevoerd met 400 V externe
motor met digitale eindafstelling, afrolbeveiliging, noodhandbediening. Optie:
freqentieregelaar waardoor rolluik sneller beweegt en soft start/stop maakt,
wat de levensduur ten goede komt.
Afwerking (optie)
Rolafwerking dmv omkasting van
1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren (optie)
Alle onderdelen verkrijgbaar in RALkleuren.
40%
doorzicht

Bediening
Standaard met dodemansbediening
op besturingsunit. Optie: sleutelschakelaar, afstandsbediening, kaartlezer80%
of externe aansturing. Beveiligingen
conform Europese norm.
doorzicht

Persoonsbeveiliging (optie)
Knel- of obstakelbeveiliging.
Noodbediening
Standaard dmv slinger.
Optie: eindeloze ketting.
Montage
Diverse mogelijkheden door onze eigen
monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs
begeleiden het complete traject.
Onderhoud
Minimaal 1x per jaar volgens Europese
norm NEN-EN 13241-1. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en
omgevingsinvloeden.
Garantie
Conform richtlijnen Romazo.
Veiligheid
Conform Arbowet- en regelgeving.

Staal 8500 8500 9900 10700 11800
Alu		
6100 6800 7800 8600
Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk

•
•
•
•
•

floor rolluiken

totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
gecertificeerde rolluiken
erkend door verzekeringsmaatschappijen
24/7 servicedienst
* Gewicht afhankelijk van materiaalsoort en -dikte

