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Voordelen van rolluiken

• Drievoudig isolerend: thermisch, licht- en geluidsisolatie

• Inbraakwerend

• Lange levensduur

• Uitgebreide bedieningsmogelijkheden

Onze rolluiken zijn samengesteld uit hoogwaardige aluminium 

profielen. Het materiaal is voorzien van extra afgestemd op de 

Nederlandse weersomstandigheden. Door de speciale behandeling 

wordt corrosie voorkomen.

rolluik
De meest veelzijdige zonwering
Een rolluik vervult meerdere functies. Gesloten rolluiken isoleren ieder huis of appartement; 

zowel thermisch, visueel als akoestisch. Tevens werken ze preventief tegen binnendringers of 

pogingen daartoe. Geniet van gefilterd zonlicht en aangename luchtdoorstroming door het rolluik 

op de ‘gaatjes-stand’ te zetten; of sluit de lamellen volledig voor complete rust en duisternis.

Kleur lamellen en frame

Alle rolluiken zijn standaard voorzien van geïsoleerde 

aluminium lamellen en zijn in meerdere kleuren 

verkrijgbaar. Hiernaast zijn de populairste kleuren 

afgebeeld.

Het frame is in alle RAL-kleuren leverbaar en zelfs 

verkrijgbaar in een speciale lak met fijnstructuur. Kies de 

framekleur die het beste past bij de uitstraling van uw 

gevel. 



Vraag een offerte aan via www.portenda.nl of maak een afspraak met onze adviseur

Kast en geleiders

Er zijn twee verschillende typen rolluik in deze serie: de 

Ecoroll en de Rollex. Afhankelijk van de afmetingen 

van het rolluik en de plaats op het kozijn, kan gekozen 

worden voor een ronde, of afgeschuinde kast.  

Schuin

Voordelen gemotoriseerd rolluik:

• Automatische begrenzing 

• Obstakel-detectie

• Vorstbescherming

• Bestand tegen forceren (anti-inbraak 

klemmen, belastbaar tot 100kg) 

• Klaar voor SmartHome van Somfy

Somfy bediening

Portenda levert de rolluiken standaard 

met Somfy Ilmo-motor. Hiermee kan het 

rolluik eenvoudig bediend worden via een 

vaste of draadloze schakelaar, 

afstandsbediening of tijd-programmering. 

Wilt u meer bedieningsgemak? 

Kies dan voor een io-type motor; zodat 

bediening via smartphone of tablet 

mogelijk is. Verdere uitbreiding naar het 

SmartHome systeem TaHoma van Somfy

behoort ook tot de mogelijkheden. 

Liever handbediening? Een band/ koord 

bediening aan binnen- of buitenzijde, 

evenals oogwindwerk zijn altijd mogelijk.

Framekleuren

Rond

Binnenwerk kast 

Zonwering | Garagedeuren | buitenleven
Levering, montage, service en onderhoud

De geleiders bevatten standaard een borstelsysteem dat voor een 

fluisterstille op- en neergang zorgt en in gesloten stand de beste 

afsluiting genereert.
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