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MAXIMALE ROLGORDIJNHOOGTE (VENSTERHOOGTE + KISTHOOGTE): IN MM

KIST hoogte breedte BEPANTSERINGSTYPE ALU 39

137** 137 137 1560 1170 1440

165 165 165 2390 2200 2280

180 180 180 2950 3060 2790

205 205 205 4320 4740 4050

** hor monteren niet mogelijk Ø 40 Ø 50 Ø 60

PP 45

PK 53

 

PPDO 53

SK-45

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te wor-

den toegepast in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze artikelen is 

ongetwijfeld het feit dat u niet aan de staat van het gebouw hoeft te kno-

eien aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage 

en niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wan-

neer u uw aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de ven-

steropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat 

laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult 

hebben. Ons Aluprof-pakket omvat kisten in drie vormen: rechthoekige (in 

een hoek van 45 graden), ovale en half ovale, wat u in staat stelt om deze 

aan te passen aan uw gevel. Door de toepassing van het Moskito-systeem, 

dat onafhankelijk van het rolgordijn werkt, kunt u bovendien uw interieur 

beschermen tegen insecten en zorgen voor voldoende licht en lucht.

Kist met ingebouwd vliegenraam mogelijk. 
Alleen in kisten van meer dan 137 mm.

GEÏNTEGREERD VLIEGENRAAM
Kist die volledig is voorbereid op de montage. 
De SK-45-rolgordijnkist wordt gemonteerd 
aan de gevel en vergt geen aanpassing van 
de constructie. U kunt deze dus heel makkelijk 
in een bestaand gebouw aanbrengen. Ver-
krijgbaar in een RAL-kleur naar keuze.

MAKKELIJK TE MONTEREN
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MAXIMALE ROLGORDIJNHOOGTE (VENSTERHOOGTE + KISTHOOGTE): IN MM

KIST hoogte breedte BEPANTSERINGSTYPE ALU 39

137** 137 131 1560 1130 1410

165 165 157 2390 2590 2320

180 180 171 2950 3060 3060

205 205 195 4320 4210 4130

** hor monteren niet mogelijk Ø 40 Ø 50 Ø 60

PP 45

PK 53

 

PPDO 53

SKO-P

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te wor-

den toegepast in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze artikelen is 

ongetwijfeld het feit dat u niet met de staat van het gebouw moet knoeien 

aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage en 

niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wanne-

er u de aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de venste-

ropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat 

laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult 

hebben. Ons Aluprof-pakket omvat kisten in drie vormen: rechthoekige (in 

een hoek van 45 graden), ovale en half ovale, wat u in staat stelt om deze 

aan te passen aan uw gevel. Door de toepassing van het Moskito-systeem, 

dat onafhankelijk van het rolgordijn werkt, kunt u bovendien uw interieur 

beschermen tegen insecten en zorgen voor voldoende licht en lucht.

De afgeronde kist en de mogelijkheid om 
afgeronde PPDO-opzetstukken op de geleider 
aan te brengen consolideert de constructie 
en geeft deze een uitzonderlijk uiterlijk. Ver-
krijgbaar in een RAL-kleurt naar keuze.

ESTHETIEK
Kist met ingebouwd vliegenraam mogelijk. 
Alleen in kisten van meer dan 137 mm.

GEÏNTEGREERD VLIEGENRAAM
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PP 45

PK 53

 

PPDO 53

SK-P

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te wor-

den toegepast in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze artikelen is 

ongetwijfeld het feit dat u niet met de staat van het gebouw moet knoeien 

aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage en 

niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wanne-

er u de aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de venste-

ropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat 

laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult 

hebben. Ons Aluprof-pakket omvat kisten in drie vormen: rechthoekige (in 

een hoek van 45 graden), ovale en half ovale, wat u in staat stelt om deze 

aan te passen aan uw gevel. Door de toepassing van het Moskito-systeem, 

dat onafhankelijk van het rolgordijn werkt, kunt u bovendien uw interieur 

beschermen tegen insecten en zorgen voor voldoende licht en lucht.

De half afgeronde kist is ideaal voor montage 
in vensteropeningen en geeft deze een heel 
esthetisch uiterlijk. Verkrijgbaar in een RAL-
-kleur naar keuze en lakoptie.

HALF AFGERONDE KIST
Kist met ingebouwd vliegenraam mogelijk. 
Alleen in kisten van meer dan 137 mm.

GEÏNTEGREERD VLIEGENRAAM

MAXIMALE ROLGORDIJNHOOGTE (VENSTERHOOGTE + KISTHOOGTE): IN MM

KIST hoogte breedte BEPANTSERINGSTYPE ALU 39

137** 137 137 1560 1170 1440

165 165 165 2390 2200 2280

180 180 180 2950 3060 2790

205 205 205 4320 4740 4050

** hor monteren niet mogelijk Ø 40 Ø 50 Ø 60

PP 53

PP 66
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