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Dichte stalen rolluiken: een robuuste afsluiting 

Ook op vandalismegevoelige plaatsen is dit het juiste product voor behoud van uw bezittingen, ramen en 
deuren.  
 
Het afsluiten van uw winkel in een winkelcentrum kan door stalen rolluiken gerealiseerd worden.  Deze 
rolluiken kunnen namelijk de functie van een normale deur overnemen en geven u de ruimte uw entree 
van uw winkel geheel naar eigen smaak en inzicht te realiseren 

Stalen rolluiken worden opgebouwd uit lamellen. Het type lamel wordt afgestemd op de breedte van het 
rolluik. 
 
De stalen rolluiken zijn ook in alle ral kleuren verkrijgbaar. 

Jansen Beveiligingstechniek dichte stalen rolluiken zijn het antwoord op beveiligingsvraagstukken   
waarbij de esthetiek geen vereiste is.  
 
Voor bedrijven en instellingen op industrieterreinen of andere verlaten gebieden wordt er met stalen    
rolluiken een barrière opgeworpen tegen ongewenste bezoekers.  
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Productbeschrijving rolluiken: 

Samenstelling: 

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek rolluiken met dichte stalen lamellen. Op maat geproduceerd. Afgestemd op 
gestelde eisen. Stalen rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een electromotor met                 
overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolluik 

Geleiding: 

Stalen geleiding, afhankelijk van de breedte van het rolluik resp. 50mm, 70mm, 75mm of  100mm, waar nodig te  voorzien 
van stormkamer. Geleiding in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 

Constructie: 

Zelfdragende stalen constructie voorzien van consoles voor ophanging van het oprolmechanisme en lagering. Volledig in 
staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 

Omkasting: 

Stalen omkasting afgestemd op gestelde eisen in 1, 2 of 3-delige uitvoering. Omkasting in staal verzinkte uitvoering. Alle 
ral kleuren mogelijk. 

Bediening: 
• Afstandsbediening 
• Draaischakelaar 
• Tijdklok schakelingen 

Op maat geproduceerd en gemonteerd. Dichte stalen rolluiken o.a. voor toepassingen als afsluiting en inbraakpreventie, 
zoals bij: winkels, kantoren, industrieële toepassingen, showrooms, shop-in-shop, balie etc.  

Optie’s: 

• Passagebeveiliging 
• Optil vergrendeling mechanisch/elektrisch 
• Noodstroomaccu/noodstroomaansluiting 
• RVS uitvoering. 

Pantser: 

Type JBT77: 
70*0,9mm of 70*1,2mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 
Maximale breedte tot 4000mm 
 
Type JBT95: 
95*0,9mm of 95*1,2mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 
Maximale breedte tot 6000mm 
 
Type JBT107: 
107*0,7/0,9/1,1/1,2/1,5mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 
Maximale breedte tot 10000mm. 
 
Type JBT116: 
116*0,7/0,9/1,1/1,2mm gerolvormde stalen lamellen. In gladde uitvoering of met versterkingsribben. Volledig in staal   
verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 10000mm 

• Sleutelschakelaar 
• Automatische besturingen 
• Noodhandbediening 
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