V oorzetrolluiken

Creëer een veilige en warme sfeer in huis…

Onderdelen

ALU HR37

Geleiders

ALU HR41

HTF 25

LHTF 25

FHTF 20

HSTF

37

5,7

Lamellen

Dankzij ons uitgebreid productgamma vindt u steeds een rolluik dat
perfect aansluit bij uw leefstijl of budget. U hebt de keuze tussen PVClamellen en een tiental aluminium lamellen. De dubbelwandig – met
expansieschuim geïsoleerde – kwaliteitslamellen hebben een dikte van 8
tot 14mm.

8,7

ALU Norma

Vraag naar onze andere rolluiklamellen.
Informeer ook naar ons gamma garagerolluiken.

Voorbeeld lamellen
type HR37

Verschillende kleuren
structuurlak

PVC P37

Geluiddempend

Kasten

Kenmerken

Afgeschuinde rolluikkast
Inbraakvertragend

Inkijkwerend

Koude isolerend

Zonnewerend &
Warmte isolerend

Weerbestendig

Ronde rolluikkast

Rechte rolluikkast

Kies gerust de rolluikkast die het best bij jouw stijl past: de standaard afgeschuinde kast of de optionele
rechte kast ofwel de ronde rolluikkast. Met deze laatste kan je de zijgeleiders voorzien van ronde clipsprofielen zodat het geheel een mooi gecombineerd uitzicht krijgt. Of je nu robuustheid, strakke lijnen
wil accentueren, of eerder een statig imago nastreeft als wel een modernere look wil beogen; in het
rolluikgamma van Wilms vind je zeker je gading!
Rolluiken bieden een hele reeks voordelen die het comfort van uw huis sterk zullen verhogen. De
lichtinval van rolluiken wordt traploos geregeld. Slapen in goed verduisterde kamers is trouwens essentieel voor bv. kleine kindjes of wanneer je zelf nachtwerk zou doen.
Ook beperk je de kans op het verkleuren van je meubilair of tapijten door UV-licht. Natuurlijk is ook
privacy een super belangrijk gebruiksargument, vermits niemand kan binnenkijken.
Rolluiken zijn inbraakvertragend, want – bij gebruik van specifieke ophangveren – kan je ze niet opheffen, waardoor het veiligheidsgevoel enorm verhoogd wordt. Ze houden tijdens de warme zomermaanden de warmte buiten waardoor een klimaatregeling
overbodig is en in de winter houden ze de warmte
gezellig binnen. Bovendien zijn rolluiken ook prima
geschikt voor geluidsdemping van storend straatlawaai
en zullen ze uw ramen bescherming bieden tegen alle
weersomstandigheden.
De rolluiken van Wilms worden vervaardigd uit materialen van de beste kwaliteit en bieden je zodoende
meerdere voordelen die uw leefcomfort sterk ten
goede komen.

Ontdek ook de andere producten uit ons gamma !
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