
 

                        

             Rolluiken SB serie 



 
 

 

ADDA rolluiken SB-SBK 

ADDA SB, SBK en SV rolluiken zijn opgebouwd uit schilden, geprofileerd uit koudgewalst 
bandstaal en in het bad verzinkt volgens het sendzimirprocédé met een zinklaag van 380 

gr/m2. De schilden zijn zodanig geprofileerd dat aan de boven- en onderzijde een ronde 

kraal is gevormd. Hiermee worden ze onderling in elkaar geschoven en aan de uiteinden 
worden kunststof eindstukken gemonteerd. Deze voorkomen onderling verschuiven en 

garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen.   

De profilering van de rond gevormde kralen geven het pantser grote sterkte en stijfheid. 
De bolvormige schilden geven nog extra sterkte en worden daarom op grote afmetingen 

aanbevolen. Aan de onderzijde van het pantser is een geëxtrudeerd dubbelwandig  

aluminium profiel met rubber stootrand aangebracht. 

 Opengestanst rolluik.  SB-875 en SB-10 kunnen worden gestanst. Hierdoor 

wordt het open karakter van rolhekken verkregen. De openingen kunnen onder 

elkaar of verspringend worden uitgevoerd. 

Maasopeningen bij SB-875 100x30 | 145-195-240x30 mm. 
Maasopeningen bij SB-10   100x40 | 145-195-240x40 mm.  

 
 Met elektrische bediening dmv ingebouwde buismotor en met een scala aan 

schakelmateriaal is optimaal bedieningsgemak mogelijk.  

 

 
SPECIFICATIES   SB-875 SBK-0.8 SBK10  SBK12  

Gewicht   : 9,5 kg/m2 10 kg/m2 13 kg/m2 17 kg/m2 
Werkende hoogte : 75 mm 75 mm  75 mm  75 mm 

Werkende breedte : 16 mm 20 mm  20 mm  20 mm 
Wanddikte  : 0,8 mm 0,8 mm  1,0 mm  1,25 mm 

Max. afmeting  : afhankelijk van situatie en toepassing 

Afwerking  : staalverzinkt 
Optie   : kleurafwerking in Ral.  

 
 

SPECIFICATIES   SB-8  SB-10  SB12  SV-10 

Gewicht   : 10 kg/m2 13 kg/m2 16 kg/m2 13 kg/m2 
Werkende hoogte : 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Werkende breedte : 20 mm 20 mm  20 mm  20 mm 
Wanddikte  : 0,8 mm 1,0 mm  1,25 mm 1,0 mm 

Max. afmeting  : afhankelijk van situatie en toepassing 
Afwerking  : staalverzinkt 

Optie   : kleurafwerking in Ral.  

 
 

 

 
 

 


