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Rolluiken

Rolhekken

Onze rolluiken zorgen voor een goede afsluiting gecombineerd
met beveiliging tegen inbraak en vandalisme. Maar ook hebben
de deuren een isolerende functie van geluid en/of temperatuur.
Voor iedere aanvraag zoeken wij naar de juiste oplossing
in formaat, constructie, maar ook in sfeer en vormgeving.
Bijvoorbeeld door toepassing van rolluiken met doorzicht,
stansopeningen of kunststof vensters.

In etalages in winkelcentra, in gevelopeningen en in parkeergarages worden rolhekken grootschalig toegepast.Rolhekken
worden vooral ingezet ter bescherming en afsluiting. Dit betekent
dat er hoge eisen aan de uitvoering worden gesteld. Maar
daarnaast zijn ook het design en de uitstraling belangrijke
keuzecriteria.
Bij Verloo vindt u het allemaal. Een compleet assortiment, in
bepaalde gevallen eenvoudig en functioneel, maar bij andere
toepassingen ook elegant en decoratief.

Wij werken volgens borgclassificering. Dit betekent dat wij u,
op basis van uw specificaties, een voorstel voor een constructie
doen; van bouwkundig licht tot bouwkundig zwaar.

Uitvoeringen

Opties en accessoires

Het reikt te ver om in deze algemene folder tot in detail de beschikbare
uitvoeringen te beschrijven. Keuze voor een uitvoering is geheel afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan de functie en uitstraling.
Voor winkeletalages is het bijvoorbeeld van groot belang dat de sfeer
van het rolhek aansluit bij de sfeer van de etalage. Ook ter voorkoming
van ‘gettovorming’ in binnensteden wordt tegenwoordig veel aandacht
besteed aan de uitvoering.

Onze afnemers stellen niet alleen hoge eisen aan materialen en
constructies. Ook het onderhoud moet in vertrouwde handen zijn.
Verloo verzorgt het complete traject van advies, constructie, controle
en onderhoud met alle aandacht voor de diverse optionele mogelijkheden. Dit alles zo goed mogelijk afgestemd op de situatie ter plekke.

Toepassingen
•
•
•
•

Winkels
Handel en groothandel
Kantoren en banken
Industrie

Een traditioneel rolhek in staal of aluminium is mogelijk, maar ook
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van materialen als polycarbonaat of
andere vormen van beglazing.

Opties en accessoires
Er is een uitgebreid aanbod aan accessoires, variërend van sloten en
grendels, wegneembare zijgeleiders tot afrolbeveiliging, onderloopbeveiliging en besturingscomponenten. De aandrijving is elektrisch,
met optioneel een noodhandbediening. Andere mogelijke extra’s zijn
pensloten die weerstand bieden tegen pogingen het rolhek te forceren en
zijgeleiders uitgevoerd met stormgeleiders en stormhaken.

Toepassingen
• Winkels
• Parkeergarages
• Kantoren en banken

Kijk voor meer informatie op www.verloo.nl
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Overheaddeuren
In nagenoeg ieder bedrijf komen één of meerdere overheaddeuren voor. Overheaddeuren zijn er in talloze varianten. Een
belangrijk kenmerk van deze deuren is de bepalende invloed
bij de uitstraling van het bedrijfsgebouw.
Verloo verzorgt maatwerk in overheaddeuren. Maatwerk in
de meest letterlijke zin, maar ook als het gaat over maatwerk
in kleurstelling, uitvoering en materiaalkeuze.

Gedegen constructie
De basis voor onze overheaddeuren zijn isolerende sandwichpanelen.
Deze zijn opgebouwd uit 0,5 mm dikke stalen binnen- en buitenbeplating (bandmatig verzinkt, gecoat en geprofileerd) met daartussen CFKvrij polyurethaanschuim. De totale dikte van het paneel is 40 of 80 mm;
het is voorzien van een koudebrugonderbreking. De uiteinden van de
panelen zijn uitgerust met sendzimir verzinkt stalen eindkappen. De
onderlinge verbinding tussen de panelen gebeurt met verzinkt stalen
verstelbare rolhouders. EPDM rubber profielen zorgen voor een tochtwerende afdichting.
Het deurblad beweegt door loopwielen in een geleiderail en is uitgebalanceerd met behulp van een verenpakket.

Tal van uitvoeringen
Naast, of in combinatie met, massieve uitvoeringen zijn er duizenden-één mogelijkheden om de deur een eigen ‘look’ te geven. Vanzelfsprekend kunnen de deuren in de RAL-kleur van uw keuze worden
gespoten. Meer lichtinval wordt bereikt door toepassing van dubbele
kunststoffen beglazing, slagvast polycarbonaat of enkelwandig hardglas.

Bediening
Ook voor de bediening geldt dat er talloze mogelijkheden zijn zowel
handmatig als elektrisch. Extra’s zoals beveiligingen, afstandsbediening, verkeerslichten, akoestische signalen en sluisschakelingen kunnen wij voor u verzorgen.

De sterke punten op een rij
• Altijd maatwerk, waarbij we optimaal inspelen op specifieke wensen.
• Hoge isolerende eigenschappen worden gecombineerd met veiligheidsopties waaronder veer- en kabelbreukbeveiliging en slappe kabel-,
onderloop- en loopdeurbeveiliging.
• Montage, service en onderhoud in één hand.
• Geleverd en gemonteerd volgens norm NEN 13241.

Toepassingen
• Industrie
• Bedrijfshallen
• Garages
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