
Rolhekken 



Rolhekken: beveiliging en aanzicht 

Door toepassing van rolhekken blijft de visuele impact van de beveiliging van uw bedrijf beperkt tot een 
minimum, terwijl er tot aan de hoogste verzekeringsklasse, aan de eisen voldaan kan worden. 
Al onze rolhekken voldoen aan de gemeentelijke eisen betreffende doorzichten en komen zelfs bij      
enkele gemeenten in aanmerking voor subsidie, als u dichte rolluiken verwijdert en vervangt voor  
rolhekken. 

Jansen beveiligingstechniek rolhekken zijn een uitkomst in uw beveiliging waar doorzicht een wens of 
zelfs een eis is. 
Rolhekken zijn uitermate geschikt voor de beveiliging van winkels, showrooms en afscheidingen van  
separate bedrijfsruimtes in een publieksruimte. Denk aan een bloemenhoek in een supermarkt of een 
restaurantgedeelte in een bioscoop.  

Onze rolhekken zijn uiteraard ook verkrijgbaar in alle RAL kleuren. 
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Productbeschrijving rolhekken: 

Jansen Beveiligingstechniek rolhekken types: 
 
• 96        
• 60 
• Tondino 
• Tubonda 
• Stylex 
• 96+O 
• 60-Combi 
• Tondino+S 
• Tubonda+S 

Samenstelling: 

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek rolhekken met open structuur. Doorzicht 70-75%, op maat geproduceerd 
van hol of massief buismateriaal of plat gebogen strip. Afgestemd op gestelde eisen. Rolhekken zijn verticaal oprolbaar op 
een as, aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolhek. 

Geleiding: 

Stalen geleiding, afhankelijk van de breedte van het rolluik resp. 50mm, 75mm of  85mm, waar nodig te  voorzien van 
stormkamer. Geleiding in staal verzinkte uitvoering. . 

Constructie: 

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

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 

 

 

 

• K 
• K+S 
• K+S+P 
• KHR 

• KHR+S 
• KHR+S+P 

Rolhekken 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.  

Optie’s: 

• Passagebeveiliging 
• Inklimbeveiliging 
• Noodstroomaccu 
• Alle Ral kleuren mogelijk 



Rolhekken, buis en staf: 

JBT96 

JBT-Tondino 

JBT-Tubonda 

JBT-Stylex 

JBT60-Combi 

JBT96+O 

JBT-Tubonda+S 

JBT-Tondino+S 
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Beschrijving pantser: 

Type JBT96: 
18*1,5mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 96mm. Volledig in staal verzinkte        
uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm. 

 
Type JBT60: 
14*1,25mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 60mm. Volledig in staal verzinkte      
uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm. 

 
Type JBT-Tondino: 
10mm massief stalen staf, gebogen in ruit-vorm, verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 125mm. Volledig 
in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm. 

 
Type JBT-Tubonda: 
14*1,25mm rond gebogen stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 100mm. Volledig in staal 
verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm. 

 
Type JBT-Stylex: 
10mm massief stalen staf, gebogen in vorm, verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 80mm. Volledig in 
staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm. 

 
Type JBT96+O 
18*1,5mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 96mm. De schakels zijn in een alternatief 
patroon gerangschikt. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 10000mm. 

 
Type JBT60-Combi 
14*1,25mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 60mm. Het rolhek wordt  gecombineerd 
met stalen lamellen van 75mm hoog en 1mm dik. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm. 

 
Type JBT Tondino+S 
10mm massief stalen staf, gebogen in ruit-vorm, verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 125mm. Door het 
hart van de “ruit” wordt een extra stalen 10mm staf voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt om-
sloten door de stalen verbindingsschakels. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 9000mm. 

 
Type JBT-Tubonda+S 
14*1,25mm rond gebogen stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 100mm. Door de “ovaal” 
wordt een extra 14*1,25mm rechte buis voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt omsloten door 
de stalen verbindingschakels. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm. 



Rolhekken, strip: 

JBT-K+S+P 

JBT-KHR 

JBT-KHR+S+P 
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JBT-K 

JBT-K+S JBT-KHR+S 



7 

Type JBT-K: 
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering.  
Maximale breedte tot 16000mm 

 
Type JBT-K+S: 
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, 
welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. Volledig in staal verzinkte, 
aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm 

 
Type JBT-K+S+P: 
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, 
welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. De verbindingsschakels 
worden voorzien van spitspunten Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm 

 
Type JBT-KHR: 
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering.  
Maximale breedte tot 16000mm 

 
Type JBT-KHR+S: 
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, 
welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. Volledig in staal verzinkte, 
aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm 

 
Type JBT-KHR+S+P: 
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, 
welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. De verbindingsschakels 
worden voorzien van spitspunten Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm 
 

 

 

Beschrijving pantser: 



Jansen Beveiligingstechniek kent zijn ontstaan in 1974. Begonnen als familiebedrijf is Jansen 
uitgegroeid tot een solide partner voor al uw beveiligingsvraagstukken. 
 
Wij werken met enthousiaste medewerkers, denken mee en maken op maat gesneden  
oplossingen. Jansen heeft veel ervaring met verschillende bouwkundige  
beveiligingsproducten en biedt een zeer compleet productpakket aan, waarmee we flexibel 
kunnen inspelen op de wensen van de klant. 
 
Kwaliteit en klantvriendelijkheid worden bij Jansen op een hoger niveau gebracht door te  
kiezen voor doordachte beveiligingssystemen en kwalitatief hoogwaardige partners voor de  
aanlevering van de verschillende componenten. 
 
De productie van onze beveiligingsproducten verzorgen wij in onze eigen fabriek.  
Vervolgens wordt op afspraak de montage ingepland en uitgevoerd door ervaren  
medewerkers volgens de VCA richtlijnen. 
 
Jansen begrijpt dat uw beveiliging een serieus en actueel onderwerp is. 
Wij bieden u daarom snel en direct contact met onze medewerkers, ook buiten reguliere  
werktijden. U kunt ons zowel per e-mail als telefonisch bereiken, zodat wij uw (aan)vragen  
snel en nauwkeurig kunnen verwerken. 

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 

Jansen, uw partner in beveiliging 


