Front Security
transparante
rolluiken

Transparante rolluiken

• Geanodiseerd aluminium zijgeleiders en dubbelwandige
onderlat

Bestaan uit:

• Omkasting vervaardigd uit blank gegalvaniseerd plaatstaal

• Transparante horizontale lamellen vervaardigd uit helder

• standaard 230V elektrische aandrijving inclusief draadloze

polycarbonaat, in diverse diktes, optioneel voorzien van een

drukknop bediening

krasbestendige toplaag

• Geschikt voor binnen- en buitenmontage en tevens als

• Transparantie mogelijk tot 85%

gevelscheiding

Maatvoering

Transparante rolluiken zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

type

maximale

maximale

dikte

gewicht

extra’s

breedte

hoogte

lamellen

pantser kg/m²

Front Vision Original

6.500 mm

6.000 mm

3 mm

8,6

gebogen lamellen

Front Vision Small

3.000 mm

4.000 mm

3 mm

5,8

uitsluitend verkrijgbaar met krasbestendige toplaag

Front Vision Medium

7.250 mm

5.500 mm

5 mm

8

ook verkrijgbaar met krasbestendige toplaag

Front Vision Large

10.000 mm

6.000 mm

6 mm

10,8

ook verkrijgbaar met krasbestendige toplaag

Gebogen lamel van een Front Vision original

aangezicht type Small, Medium & Large

Transparant
rolluik type
Original,
voorzien van
licht gebogen
lamellen.

Aangezicht van
een Transparant
rolluik type
Medium of
Large, geschikt
voor het
afsluiten van
puien.

Maatvoering Maximale hoogte per formaat omkasting:
formaat omkasting
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

Front Vision Original

Front Vision Small
2.000 mm
3.000 mm
4.000 mm

2.400 mm
3.400 mm
4.500 mm
5.000 mm
6.000 mm

Front Vision Medium

2.500 mm
2.950 mm
4.200 mm
5.500 mm

Front Vision Large

3.300 mm
4.700 mm
5.500 mm

Uitvoeringsvormen

Garantie, onderhoud en certificering

De rolluiken kunnen worden voorzien van diverse formaten

Het Front Vision Original rolluik is gecertificeerd door bureau

lamellen. Ook is het mogelijk om combinaties te maken met

Veritas volgens Franse norm NF P08-301.

transparante en aluminium lamellen, bijvoorbeeld als slechts een
deel van het rolluik doorzicht mag geven.

Wij geven 1 jaar garantie op dit systeem.

Coating

Naast onze garantie bieden wij een contract voor optimale service
en zekerheid.
De
transparante
lamellen
worden
verbonden
met
aluminium
scharnieren.

Front Security is lid van de Vereniging Europese
Beveiligingsbedrijven en kan een VEB certificaat afgeven.

Aangezicht van
een Transparant
rolluik type
Medium of
Large, geschikt
voor het afsluiten
van puien.

De zijgeleiders en de omkasting kunnen worden voorzien van
een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze extra
coating is het transparant rolluiksysteem langdurig bestand tegen
weersinvloeden en het geeft bovendien een mooie uitstraling.

Extra zekerheid
De types Front Vision Medium en Large voldoen aan beveiligingsklasse SKG 3 en zijn daardoor uitermate geschikt als gevelscheiding. Ook voldoen deze types aan de rook- en brandnormering
conform NEN-EN 1634-3.

Front Security is een merk van
Ingenieursburo De Leeuw

bovendien zijn deze types TUV gekeurd
Het Front Vision® Original rolluik is met een aantal modificaties
ook leverbaar met een KOMO attest en SKG 3 klasse.

Productassortiment
Het complete Front Security productassortiment bestaat uit
rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en
diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en
toepassingen vinden.
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