INBRAAKWEREND ROLLUIK
HRISA 95

• Weerstand tegen inbraak en vandalisme
• In vele vormen en materiaalvarianten
• Optioneel geperforeerd mogelijk

Rolluiken bieden een goede afsluiting en een solide beveiliging tegen vandalisme en
inbraak. Of het nu gaat om toepassing in een winkelpassage, etalages, entrees, of
voor de industrie, voor elke situatie hebben wij een oplossing. Van geheel gesloten,
tot semi transparante rolluiken. Standaard worden onze rolluiken voorzien van
een 230 volt buismotor, as, afrolbeveiliging, geleider/koker- constructie, aluminium
onderlijst en draaischakelaar. Optioneel kunnen deze worden voorzien van diverse
motoren, schakelmogelijkheden, afschermkappen en RAL kleurcoating.
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Next Door Systems BV
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Inbouwtekening
HRISA 95

Inbraakwerend
rolluik
FUNCTIONALITEIT
Solide rolluiken voor uiteenlopende
toepassingen zoals inbraakwerende en
vandalismebestendige afscherming.







TOEPASBAARHEID
Afsluiting van vele soorten wand- en
gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke
bouwaard en installatie.


















UITERLIJKE KENMERKEN
Rolluik opgebouwd uit horizontale,
koudgewalste stalen of aluminium profielen.
Zijafwerking met sluitvaste kunststof
eindstukken. Onderzijde afgewerkt met een
aluminium onderlijst en zwart rubber stootlijst.
KLEURAFWERKING
Rolluik in Sendzimir verzinkt staal of blank
aluminium. Zijgeleiding in Sendzimir verzinkt
staal. Optioneel kleurcoating mogelijk.
BEWEGINGSTELSEL
Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype
afhankelijk van maatvoering, gewicht en
toepassing. Stalen aandrijfas met kogellagers
en afrolbeveiliging.

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende
producent en leverancier van industriedeuren.
Onze producten worden uitsluitend via een
dealernetwerk geleverd.
Onze dealers bevinden zich in geheel Europa.
Zij leveren de Next Door Systems deuren
onder PRIVATE label. De deuren worden op
maat geproduceerd, volledig naar wens van de
eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen
wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend
voldoen onze producten aan de strengste Europese
richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid
worden continu gecontroleerd en getest.
De term integriteit past goed bij onze firma. Onze
bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere
benadering van de markt, onze dealers en
uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van
menselijke waarden en normen en vertrouwen in
elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard
altijd nakomen.

Contact
Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

BEDIENING
Standaard geleverd met een eenvoudige
schakelaar met op- en neer aanduiding.
Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met
allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.
KWALITEIT
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid
zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten
bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en
montagetechniek.
AFMETINGEN
Afhankelijk van type rolluik. Zie tabel voor
maximale breedte.
GEWICHT
Totale gewicht afhankelijk van type en afmeting.
VEILIGHEID
Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende
regelgeving voor doorgangen volgens Arbo AI-14.

