
Sterke dubbelwandige aluminium lamellen.

Rolluiken TRendline

Rolluiken zijn verkrijgbaar in de volgende 
maten:

Maximaal Kast 150 mm Kast 165 mm
Breedte cm 320 320
Hoogte cm 180 220

Maximaal Kast 180 mm Kast 205 mm
Breedte cm 320 320
Hoogte cm 260 300

Totale rolluikoppervlakte mag maximaal 7,5 m2 bedragen.

E ffectieve zonwering, betrouwbare

beveiliging, ideale verduistering 

Rolluiken winnen in Nederland snel terrein. In onze

buurlanden zijn ze een normaal verschijnsel voor het

raam. En daar zijn goede redenen voor. Een rolluik

biedt inbraakpreventie, warmte- en geluidsisolatie.

En een rolluik weert de zon zeer effectief en verduistert

uitstekend. Bovendien is een rolluik oersterk,

onderhoudsvriendelijk en wordt het exact op maat

gemaakt.

de lamellen

Een rolluik bestaat uit een kast waar - het belangrijkste!

- de lamellen ingerold worden. Deze worden verti-

caal geleid door 2 geleidingsprofielen. De rolluiken 

van Trendline rolluiken  zijn voorzien van sterke dub-

belwandige aluminium lamellen die zijn gevuld met 

polyurethaanschuim. Dat maakt ze steviger en ver-

hoogt de isolatie, zowel qua warmte als geluid. Op 

alle profielen van het rolluik is een dikke laklaag 

aangebracht die het roestvrije aluminium maximaal 

beschermt tegen slijtage. De lamellen zijn 39 mm hoog.

  



Bedieningen

De Trendline rolluiken worden stan-

daard elektrisch geleverd. Dit ver-

hoogt het gebruikscomfort van uw 

rolluiken. U heeft de keuze uit een 

bediening door middel van een 

draaischakelaar of door middel van 

een afstandsbediening. Indien u 

kiest voor bediening met afstandsbe-

diening heeft u de keuze uit diverse 

moderne draadloze handzenders voor 

bediening van slechts één rolluik, of 

voor meerdere rolluiken gelijktijdig.

Garantie

Weet wat u koopt! Niet alleen het oog 

wil wat, u wilt ook de grootste mate 

van zekerheid. Geen probleem met 

Trendline rolluiken. U krijgt 3 jaar 

garantie op fabricage- of construc-

tiefouten en op alle bedieningen. 

De garantie omvat de levering van 

materialen en onderdelen maar niet 

het arbeidsloon. Schade die ontstaat 

door ondeskundige montage en/of 

gebruik vallen buiten de garantie.

Kleuren

De kleuren van Trendline rollui-

ken maken een rolluik extra aan-

trekkelijk. En wat denkt u van een

kleurcombinatie?

Bijvoorbeeld: donkergroene lamel-

len met een crèmekleurige omkas-

ting. Een kleurstelling die het zeer 

goed doet en die het rolluik een heel 

vriendelijk aanzien geeft.

167 Crème/wit

169 Donkergroen

161 Donkerblauw

158 Lichtbeige

168 Antraciet

157 Wit 

154 Bruin 

151 Grijs

156 Crème 

150 Zilver


