Simuleer aanwezigheid

Isoleer uw woning beter

door uw rolluiken automatisch
te laten openen en sluiten op
functies van tijd en licht. Ga
met een gerust gevoel van
huis.

Bespaar op energieverbruik en
maak effectiever gebruik van
de zon! Ook hoort u minder
hindelijk geluid van buiten.

Dagelijks gemak dankzij uw
afstandsbediening
door al uw rolluiken individueel of gelijktijdig te bedienen
vanaf elke plaats in huis.

Bescherm uw meubelen
tegen verkleuringen door de
invloed van zonlicht. Als er
zon is worden uw rolluiken
naar beneden gestuurd.

HOE WERKT DE SOMFY MOTOR IN UW ROLLUIK?
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door al uw rolluiken individueel of gelijktijdig te bedienen
Er is een speciale motor voor elk soort rolluik...
vanaf elke plaats in huis.

De Husol rolluiken combineren functionaliteit en esthetiek voor een verfijnd
wooncomfort. Zij beschermen uw huis
tegen kou en warmte, regen of geluidsoverlast en doen bovendien dienst als
zonwering.

Oximo io buismotor
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... zelfs voor de kleinste rolluiken.

Er is een speciale motor voor elk soort rolluik...

Oximo io buismotor

Het stabiele aluminiumpantser is een
effectieve bescherming tegen inbraak
en vernieling.

... zelfs voor de kleinste rolluiken.

Somfy anti-optil veren:
Vergrendelingssysteem voor een betere bescherming tegen inbraak.
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Rolluiklamellen

Automatische correctiefunctie
Onderhoud op de eindafstelling is niet meer nodig. Het
rolluik zal altijd perfect sluiten.
Inbraakwerend
Bij toepassing met de speciale Somfy anti-optilveren,
wordt het geforceerd optillen (bijv. inbraakpoging) sterk
bemoeilijkt.

KLEURRIJK EN STOER... ROLLUIKEN

w w w.husol.nl

UW LEVERANCIER
Waarom rolluiken?
Beveiliging tegen warmte en UV
Verfraaien uw woning
Werkt waardeverhogend
Beschermen uw privacy
Creëren een gezellige sfeer
Maken temperatuur en
lichtinval beheersbaar

HOOGWAARDIGE KWALITEIT!

COMFORT & UITSTRALING MET ONZE ROLLUIKEN!
Dankzij het uitgebreide systeemen kleurassortiment en de veelzijdige montage mogelijkheden
is dit systeem uitermate geschikt
voor installatie achteraf.

Zonwering
Warmte-isolatie Bescherming
Inbraak		
tegen weersbeveiliging
		
omstandigheden

Voor renovaties is het heroal
opbouwrolluik de beste warmtetechnische oplossing.

Bescherming
Geluidsisolatie
tegen inkijk		
		

Voor nieuwbouw biedt het Husol
inbouwrolluik met zijn kleine
oprol diameter en de unieke
systeemveelzijdigheid voor elke
inbouwsituatie altijd een optimale
oplossing. Ook voor energiebesparende woningen.

Geïntegreerde Achteraf aan
insectenwering te brengen
insectenwering

GOED IN VORM
De Husol rolluiken combineren
functionaliteit en esthetiek voor
een verfijnd wooncomfort.
Zij beschermen uw huis tegen kou
en warmte, regen of geluidsoverlast en doen bovendien dienst als
zonwering.
Het stabiele aluminiumpantser is
een effectieve bescherming tegen
inbraak en vernielingen.

VELE MATEN, VELE MOTIEVEN,

WILT U VERZEKERD ZIJN VAN
UW PRIVACY?
Op elk gewenst moment op de dag kunt u uw
rolluiken neersturen voor een moment van privacy.
Met de gebruiksvriendelijke bedieningen van
Husol kunt u één of meerdere rolluiken op
afstand bedienen.
En u hoeft niet op te staan, want het bereik is
ruim 20 meter. U bent altijd verzekerd van privacy!

VELE KLEUREN!
HET HUSOL VOORBOUWROLLUIK BIEDT
EEN GROOT AANTAL VOORDELEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overtuigende optiek
Buitengewoon stil in gebruik
Uitstekende warmte-isolatie
Kleine vereiste plaatsingsruimte
Hoogwaardige, aluminiumprofielen met
kleurencoating garanderen een lange levensduur
Uitgebreid kleurenpalet voor individuele wensen
Comfortabele bediening met band, slinger of
elektrische aandrijving
Waterdichte systeemconstructie

