
rolluik
A-CLASS ROLLUIK VAN ALLROUND

Een fabrikant van zonwering en rolluiken, waarbij alle innovatie van 

producten is afgestemd op de (wisselende) weersomstandigheden 

in Nederland. Allround producten zijn verkrijgbaar bij zorgvuldig 

geselecteerde dealers in Nederland en Duitsland.

Allround Zonwering, de sleutel voor optimaal wooncomfort.

 WWW.ALLROUNDZONWERING.NL



Hoogwaardige kwaliteit

Perfecte afwerking

Degelijk en geïsoleerd aluminium 

Leverbaar in alle kleuren

Inbraakwerend 

rolluiken
Een rolluik houdt tijdens de warme zomermaanden de zon buiten en 

beschermt uw woning tegen hoge temperaturen. In de winter fun-

geert het als extra isolatie. De stilstaande lucht tussen raam en rol-

luik zorgt voor een isolatielaag. Zo zorgt een rolluik niet alleen voor 

meer wooncomfort, maar ook voor een lagere energierekening. 

Een rolluik van Allround is gemaakt van sterke en robuuste materi-

alen, waardoor het tevens inbraakwerend is. De geleiders zijn stan-

daard voorzien van een borstelsysteem dat voor een fluisterstille 

op- en neergang zorgt en in gesloten stand de beste afsluiting gene-

reert. De rolluiken zijn naast functioneel ook modern vormgegeven. 

Zo kunt u jarenlang vertrouwen op een soepel werkend rolluik.

Materiaal 

Allround rolluiken zijn samengesteld uit hoogwaardige com-

ponenten en aluminiumprofielen. Het materiaal is voorzien 

van extra behandelingen; waardoor deze is afgestemd op de 

Nederlandse (wisselende) weersomstandigheden. Hierdoor 

wordt corrosie voorkomen.

Bediening

Een rolluik is verkrijgbaar met een motor en te bedienen 

middels een app op uw telefoon, afstandsbediening of scha-

kelaar. Uiteraard kunt u ook nog kiezen voor een handmatige 

bediening.

Montage

Allround Zonwering voldoet met al haar producten aan de 

hoogste kwaliteitsnormen. Dit komt uitsluitend tot zijn recht 

als het product volgens de voorschriften is gemonteerd. Wij 

beschikken over goed opgeleide monteurs die de montage 

geheel naar wens verzorgen.

Garantie

Allround Zonwering staat voor kwaliteit, daarom worden 

alle producten met 5 jaar garantie geleverd. Deze garantie-

periode kan worden uitgebreid naar 10 jaar op arbeid en 

onderdelen. Uw adviseur vertelt hier graag meer over.

Onderhoudspakket

Zoals voor alle producten geldt: goed onderhoud verlengt 

de levensduur. Daarom zijn voor alle Allround producten 

onderhoudspakketten beschikbaar. Wilt u een onderhouds-

pakket op maat? Bespreek dan uw persoonlijke voorkeur met 

de adviseur.

Framekleuren

Het frame is in alle kleuren leverbaar en zelfs verkrijgbaar in 

een speciale lak met fijnstructuur. Kies de framekleur die het 

beste past bij de uitstraling van uw gevel en geef daarmee 

uw rolluik een luxe uitstraling. Hieronder een overzicht van 

diverse populaire framekleuren:

Lamellen

Alle rolluiken van Allround zijn standaard voorzien van 

geïsoleerde aluminium lamellen en zijn in meerdere kleuren 

verkrijgbaar. Hieronder een overzicht van diverse populaire 

lamelkleuren:

U herkent een origineel Allround 

rolluik aan het beeldmerk 


