Transparante rolluiken:

Transparante rolluiken: optimaal doorzicht
Jansen beveiligingstechniek transparante rolluiken, ideaal in situaties waarbij het doorzicht van het
rolluik optimaal moet zijn.

JBT-Quad

JBT-Solo

Transparante rolluiken kunnen geplaatst worden op de plaats van de winkelentree en dienen dan als
“deur” waarbij overdag de mogelijkheid blijft om de entree geheel naar eigen smaak en inzicht in te
richten. Buiten openingstijden blijft het aanzicht van uw bedrijf aantrekkelijk en kunt u de etalage of
entree inrichten alsof er geen rolluik aanwezig is.
Transparante rolluiken zijn uitermate geschikt voor winkelafsluitingen, met of zonder deuren erachter.
Daarnaast zijn ze ook zeer geschikt om winkelcentra en de bijbehorende portieken, die ontstaan onder
de veelal doorlopende luifels voor de entrees, af te sluiten voor inbraakpogingen en vandalisme.
Ook gedeeltes van een winkelcentrum zijn perfect af te sluiten, bijvoorbeeld als de supermarkt langer
open blijft als de rest van het centrum.
De JBT-Solo is geschikt tot vrije doorgangen van 12 vierkante meter. Daarboven raden wij de JBT-Vision
of JBT-Quad aan. Deze rolluiken zijn voorzien van dikkere scharnierprofielen en dikker polycarbonaat.
Zeker de JBT-Vision is erg geschikt om zeer grote breedtes mee te overspannen.

JBT-Vision
Alle transparante rolluiken zijn in krasvaste uitvoering verkrijgbaar en de aluminium en stalen delen van
deze rolluiken zijn in alle RAL kleuren uitvoerbaar.
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Productbeschrijving transparante rolluiken:
Rolluiken type JBT-SOLO/Vision/QUAD van Jansen Beveiligingstechniek worden op maat geproduceerd en gemonteerd.
Ze worden toegepast voor onder meer afsluiting en inbraakpreventie zoals bij: winkels, showrooms, shop-in-shop, etc.

Samenstelling:
Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek Transparante rolluiken. Doorzicht ca 95%, op maat geproduceerd van
polycarbonaat panelen. Afgestemd op gestelde eisen. Transparante rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as,
aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolhek.

Constructie:
Zelfdragende stalen constructie voorzien van consoles voor ophanging van het oprolmechanisme en lagering. Volledig in
staal verzinkte uitvoering. .

Geleiding:
Stalen of aluminium geleiding, afhankelijk van de breedte van het rolluik. Stalen geleiding standaard in verzinkte uitvoering, aluminium geleiding brute of geannodisseerd afhankelijk van uitvoering en configuratie, afgestemd op product.

Pantser:
Solo: 5mm dikke glasheldere polycarbonaat panelen, verbonden middels aluminium geanodiseerde scharnierprofielen.
Maximale breedte tot 4000mm
Quad: 6mm dikke glasheldere polytcarbonaat panelen, verbonden middel aluminium geanodiseerde scharnierprofielen.
Maximale breedte tot 8000mm
Vision: Glasheldere polycarbonaat panelen, verbonden middels aluminium buizen welke in een sparing in de panelen
wordt geschoven. Maximale breedte tot 16000mm

Omkasting:
Stalen omkasting afgestemd op gestelde eisen in 1, 2 of 3-delige uitvoering. Omkasting in staal verzinkte uitvoering.

Bediening:
•
•
•
•
•
•

Afstandsbediening
Sleutelschakelaar
Draaischakelaar
Automatische besturingen
Tijdklok schakelingen
Noodhandbediening

Optie’s:
•
•
•
•
•

Passagebeveiliging
Inklimbeveiliging
Noodstroomaccu
Noodbediening stroomuitval
Alle Ral kleuren mogelijk
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Jansen, uw partner in beveiliging

Jansen Beveiligingstechniek
Postbus 3437
5203 DK ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73-6124543
Fax: +31 (0)84-8374046
Internet: www.jansen-beveiligingstechniek.nl
Email: info@jansen-beveiligingstechniek.nl

