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Hierbij zijn de schilden
voorzien van
microperforatie. Het
ontstane perfo rolluik
geeft met de juiste
belichting goed
doorzicht, tevens
geeft dit pantser
goede ventilatie
mogelijkheden.
Leverbaar in
geanodiseerde
afwerking of in iedere
gewenste Ralkleur
gecoat.
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Dit model geeft de
maximale openheid zoals
bij conventionele
rolhekken.
Goed toepasbaar achter
glas, voor winkels waar het
nodig is om de etalages te
beschermen. Kan ook bij
garages worden toegepast
als open rolpoort.
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E-mail: info@mansergas.com - www.mansergas.com

Importeur voor Nederland:
ADDA Van Dullemen B.V.
Postbus 1590
3260 - BB Oud-Beijerland
Tel. +31 186 621 555
Fax +31 186 621 414
www.adda.nl

J.A. MANSERGAS behouldt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.
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Dit systeem combineert dikwandig geëxtrudeerde aluminium profielen met transparant polycarbonaat
vensters. Het horizontale basisprofiel tussen de vensters, schalmen en/of schilden heeft een dikte
van 17 mm en maakt het mogelijk om met een zeer kleine diameter op te rollen. De schalmen en
schilden hebben een dikte van 3 mm en zijn zo ontworpen dat ze perfect passen in de basis profielen,
met als resultaat een sterk en nagenoeg vlak oppervlakte. De schilden kunnen vervangen worden
door polycarbonaat vensters, welke het pantser ruim doorzicht geven.
Tijdens de productie wordt tussen de basisprofielen en het polycarbonaat of de schilden een
kunststof voering geplaatst die de frictie en het daarbij behorende geluid aanzienlijk verminderen.
De onderlijst van het pantser is van binnen uit versterkt om stijfheid te garanderen. De geleiders
zijn ook in geëxtrudeerd aluminium uitgevoerd, met kunststof voering voor betere geleiding.
Deze gesloten rolluiken, rolhekken of transparante rolluiken kunnen gemaakt worden tot een breedte
van 7500 mm. Het is een degelijke en veilige afsluiting voor doorgangen, gevelopeningen, etalages,
entreepartijen etc.
Met de Vision-lijn zijn vijf verschillende variaties mogelijk:

aluvision
Kompleet gesloten rolluik met maximale
beveiliging.
Toepasbaar bij winkels waar geen doorzicht vereist
is. Goede afsluiting voor portieken en
entreepartijen, kan ook toegepast worden bij het
afsluiten van garages en industriële gebouwen
als rolpoort.

polivision

polivision plus

Transparant rolluik met goed
doorzicht en behoud van
beveiliging.
Het polycarbonaat wordt
standaard gecoat en kraswerend
uitgevoerd. Polivision kan worden
toegepast in situaties waar goed
doorzicht noodzakelijk is, door
het gesloten oppervlakte is het
echter onmogelijk in de
achterliggende ruimte te komen.
Ideaal als afsluiting van open
shops waar polivision een pui
vervangt.

Dit model is een combinatie van
polivision en clearvision, het is een
combinatie met polycarbonaat
vensters. Toepasbaar in diverse
situaties. Dit model verminderd het
doorzicht nauwelijks, maar bied een
grotere weerstand.

