R OLLUIKEN

Verhoog uw comfort en geef minder uit !

ALGEMEEN
Enkel voordelen !
Wilms rolluiken staan garant voor een permanente, hoge kwaliteit en een maximaal gebruiksgemak. Ze bieden een
enorme waaier aan voordelen en verhogen uw levenscomfort aanzienlijk.

Energie besparing
Rolluiken installeren betekent geld besparen. Dankzij de extra lucht
buffer tussen raam en rolluikblad blijft de warmte op koude dagen
beter binnen. Dit betekent een lagere energiefactuur. In de zomer
daarentegen helpen ze de hitte buiten te houden, zo wordt een airco
overbodig.

Veiligheid
Rolluiken hebben niet alleen een afschrikkend effect, ze verlengen
effectief de tijd om in een woning binnen te dringen. En tijd is nu net
datgene dat een inbreker niet heeft.

Verduistering
Een goed verduisterde kamer verhoogt de kwaliteit van de nachtrust.
Met rolluiken verduister je een kamer op eender welk moment van de
dag. Ideaal dus voor kinderkamers en voor wie nachtwerk doet.

Privacy
Dankzij rolluiken bepaalt u wanneer iemand uw woning kan binnen
kijken. Dus geen last van ongewenste blikken. Bovendien is er dan ook
een verhoogde gezelligheid.

Geluiddempend
Bij de aanwezigheid van rolluiken is er een verhoogde geluidsreductie,
in sommige gevallen tot 8 dB. Concreet wil dit zeggen dat tot 8 x minder
straat en ander lawaai uw woning binnendringt als het rolluikblad naar
beneden is.

Bescherming
Rolluiken bieden extra bescherming aan het buitenschrijnwerk. Ze
beschermen bovendien ook uw interieur tegen schadelijk UV-stralen

VOORZETROLLUIKEN

Hebt u tijdens het ontwerp van uw woning niet aan rolluiken gedacht en hebt u daar spijt van? Dan kan u
in een later stadium nog altijd kiezen voor voorzetrolluiken. Dit type van rolluik is met beperkt breekwerk
perfect integreerbaar in een bestaande woning.
Voorzetrolluiken worden aan de buitenzijde van uw woning
gemonteerd waardoor uw interieur niet verstoord of beschadigd
wordt. Zo kan u met enkele kleine ingrepen toch van al de voordelen
van rolluiken genieten. Voor een permanent, hoge kwaliteit en een
maximaal gebruiksgemak.
In het productgamma van Wilms vindt u ongetwijfeld het rolluik dat
perfect aansluit bij uw woning en dat bovendien past binnen uw
budget. Er is keuze uit verschillende types lamellen en verscheidene
kleuren.
De kast kan zowel afgeschuind als rond. Bovendien kunnen kast,
geleiders en onderlat worden gemoffeld in een RAL kleur naar keuze.
De kastgrootte hangt af van de hoogte van uw raam, het type
bediening en de gekozen lamel.

INBOUWROLLUIKEN
Voorzie reeds bij het ontwerp van uw nieuwbouwwoning de nodige plaats boven uw ramen voor
inbouwrolluiken en profiteer nadien volop van hun voordelen. Inbouwrolluiken zijn warmte- en koudeisolerend. In de winter besparen ze flink op uw verwarmingskosten, in de zomer houden ze de warmte en
hinderlijk zonlicht buiten en zorgen ze tegelijkertijd voor een licht- en luchtregeling in uw woonkamer.
Bovendien zijn ze onopvallend omdat de onderlat en de geleiders mee kunnen gemoffeld worden in de kleur
van de ramen.
Ons grote gamma PVC en aluminium lamellen verzekert dat u de gepaste oplossing vindt voor uw realisatie.

Bediening
Rolluiken kunnen zowel manueel als elektrisch bediend worden.
Elektrische bediening biedt u het grootste gebruikscomfort.
In voorzet- en opbouwrolluiken van Wilms worden standaard
motoren voorzien met obstakeldetectie en vorstbeveiliging. Dit
verlengt aanzienlijk de levensduur van de rolluiken. Bovendien
kunnen deze motoren parallel geschakeld worden en bespaart u
zo op elektrische bekabeling en dus ook op installatiekosten.
Ook volledig geautomatiseerde systemen, met tijdschakelaars en
verschillende types sensoren (licht, warmte) zijn een mogelijkheid.
Aansluiten op bestaande domotica systemen is ook een optie.
Zelfs bedienen vanop afstand, ook vanuit het buitenland, met uw
smartphone of tablet PC is vandaag de dag geen enkel probleem
meer.

OPBOUWROLLUIKEN
Opbouwrolluiken worden voor
plaatsing op de werf reeds boven op
het raam bevestigd. Het adaptieprofiel
en de zijdelingse bevestigingshaken
zorgen voor een perfecte, solide
montage. De kast is standaard
geïsoleerd en is in verschillende
varianten verkrijgbaar : in de massa
gekleurd, bekleefd met folie. Wanneer
u kiest voor een aluminium voorplaat
en geleiders dan kan dit gemoffeld
worden in elke RAL - kleur naar keuze,
ook structuurlakken.
De binnenplaat is makkelijk
afneembaar en de isolatie eenvoudig
uit te nemen, dit maakt dat
onderhouds- en herstellingswerken
zeer gemakkelijk en snel kunnen
uitgevoerd worden.

Voordelen opbouwrolluiken
- Eénvoudige, stabiele montage samen met het raam.
- Tijd - en plaatsbesparend = kostenbesparend
- Volledig tocht- wind- en waterdicht
- Geen extra binnenafwerking nodig
- Hoge isolatiewaarde (U = 1.08 W/m2K)
- Extra akoestische demping, geluidsreductie tot 48dB
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
Mogelijke binnenafwerking van opbouwrolluiken

Bovenplaat

Adaptieprofiel Onderplaat
Isolatie
Buitenplaat

Binnenplaat

ROLVENT

®

ROLVENT® IS VERKRIJGBAAR ALS ROLLUIK OF ALS WINDVAST SCREEN

ROLVENT®
Uniek ventilatie systeem
Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden bij zowel de bouw van een nieuwe woning als
in renovatieprojecten! De Rolvent® doet beide! De geïsoleerde opbouwkast combineert een minimum
warmteverlies met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse, gezonde lucht.
De Rolvent® is uniek op de markt, de enige opbouwkast met een gegarandeerde, constante luchtdoorvoer.
Op deze manier verlaagt u eenvoudig en voordelig het energieprestatiepeil van uw woning en bekomt u een
gunstiger E-certificaat! Rolvent® is opgenomen in de epb-databank.

Kenmerken
- Isoleren en ventileren met éénzelfde product.
- Permanente ventilatie ook bij gesloten rolluik.
- De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord.
- Toepasbaar op elk raamtype ; PVC, aluminium of hout.
- Eenvoudige en stabiele montage boven op het raam.
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
- Enorme besparing op de energiefactuur.
- Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen = extra veiligheid.
- Wind- en waterdicht.
- Maximale breedte : 3 000 mm
- Maximale hoogte : 2 800 mm

DOORSNEDE ROLVENT® ROLLUIK

WAAROM WILMS?
- Meer dan 35 jaar ervaring als fabrikant van rolluiken en zonwering
- Ventilatie- en isolatieoplossingen
- 5 jaar garantie op alle producten (rekening houdend met de gebruiks-en
onderhoudsvoorschriften)
- Verticale integratie, volledige productie onder één dak
- Onberispelijke hoge kwaliteit, dankzij samenwerking met sterke partners
- Betrouwbare levertermijn
- Vaste leverdagen, met eigen vrachtwagens en chauffeurs
- Intens persoonlijk contact met vaste binnen- en buitendienstmedewerker
- Opvolging orders + technische ondersteuning via website
- Mogelijkheid tot bezoek van onze toonzaal met uw klanten of inrichting van uw eigen
toonzaal met onze producten
- Gratis opleidingen en producttrainingen het hele jaar door
- Uniek gratis Softwarepakket voor het berekenen van offertes, gekoppeld aan automatische
bestelbon
- R & D die continu op zoek is naar verbeteringen en nieuwe producten
- Eigen dienst na verkoop
- Meer dan 140 gemotiveerde medewerkers staan dagelijks tot uw dienst

