Rolluiken
RV49 Safe®
Gemoedsrust. De RV49 Safe® is de bodyguard van
uw woning en werkt als goed hang- en sluitwerk.
Bij vereiste inbraakpreventie is het ook mogelijk
dit rolluik aan de binnenzijde te plaatsen. In geval
van ongewenst bezoek blokkeren de lamellen
doordat de kleine tussenlamellen kantelen en
hierdoor niet omhoog gedrukt kunnen worden.
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De Verano RV49 Safe® vormt een excellente

Maten

beveiliging. Door de stalen zijkappen, massieve

Maximale breedte x hoogte:

geleiderpennen en zeer zwaar uitgevoerde

3500 mm x 2800 mm

geleiders is dit rolluik een tegenstander van

Type kap 205/45º en 250/45º

formaat van het inbrekersgilde. Het vernuft

Kapmaat: > 205 tot maximaal 2650 mm

zit hem in de zwaar uitgevoerde geëxtrudeerde

Kapmaat: > 250 tot maximaal 3500 mm

aluminium lamellen met kleine tussenlamel.

Type geleider: HTF 68 Zwaar

Bij een poging het rolluikpantser op te tillen

Altijd stalen gemoffelde zijkappen

kantelt de kleine lamel en blokkeert waardoor

Lamellen zijn altijd gesloten (geen sleuven)

de toegang gesloten blijft. Verder heeft dit

Alléén elektrisch mogelijk

rolluik natuurlijk ook de functionaliteit van een

Inclusief arreteren

“normaal” rolluik zoals, thermische en akoes-

Uitvoering in RAL 9001 ivoor

tische isolatie, evenals een zonwerende of lichtregulerende functie.

De afstandsbedieningen zijn
ideaal om uw rolluiken op

Voor jaren plezier

afstand te openen en te sluiten.

Wilt u een RV49 Safe® die jarenlang storingsvrij

Met één afstandsbediening

zijn werk doet? De lamellen van Verano® zijn

bestuurt u één of meerdere rolluiken,

gearrêteerd waardoor ze onderling niet kun-

tegelijk of individueel.

nen verschuiven of vastlopen. Ongevoelig voor
stof en vocht door de roestvrije industrielagers.
Ze zorgen voor stabiel op- en afrollen en doen
geruisloos hun werk. Op de motoren krijgt u
vijf jaar garantie. Op de handzender krijgt u
twee jaar garantie.

Uw Verano® dealer:

