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Rolluik met kantelbare lamellen: milieubewuste temperatuurbeheersing

OP ALLE ONDERDELEN

Met Ac#v'Home hebt u de mogelijkheid om dankzij de kantelbare lamellen steeds de juiste sfeer te creëren, in
welk seizoen dan ook... Een rolluik en tegelijk een buitenjaloezie!
LUCHT:

Als de buitentemperatuur s@jgt, zorgt Ac#v'Home voor aBoeling gedurende de dag en
ven@la@e @jdens de koelere nachten.

ISOLATIE:

Tijdens de winter beschermt Ac#v'Home tegen de koude en zorgt voor extra isola@e. In de
zomer houdt u de warmte op@maal buiten, zonder verlies van licht.

LICHT:

In elk seizoen proﬁteert u met Ac#v'Home steeds van een op@male, natuurlijke lich@nval met
de zekerheid van een vergrendeld rolluik.

VOORDELEN:
þ Energiebesparend: minder verlich@ng, minder airco.
þ Al@jd elektrisch met radiogestuurde motor met handzender.
þ Ac#v'Home regelt licht en lucht !
þ Geruisloze werking: dankzij motor met variabele snelheid.
þ Een gesloten Ac#v'Home is steeds beveiligd tegen op@llen.
þ Lange levensduur: alle Ac#v'Home rolluiken zijn uitvoerig
getest, op basis van 21.000 bewegingen.
þ Unieke garan@e: 7 JAAR op alle onderdelen.
þ Ac#v'Home: maatwerk in 14 actuele standaardkleuren.
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Rolluik + Zonwering

Met Ac#v'Home regelt u met 1 druk op de knop van de zender de oriënta@e van de lamellen (3 posi@es).
Zo regelt u zeer eenvoudig de lich@nval, de inkijk, de ven@la@e en de bescherming tegen warmte of koude.
De woning ademt en uw privacy blij[ beschermd. Een gesloten Ac#v'Home is tevens beveiligd tegen op@llen
dankzij een uniek en gepatenteerd vergrendelingsmechanisme. Het eenvoudig gebruiksgemak gaat samen
met een eenvoudige montage, zowel in nieuwbouw als in renova@e. Het erg compacte geheel en mooi
afgewerkte design, zorgt voor een harmonieuze integra@e in uw woning.

Een rolluik en tegelijk een
buitenjaloezie

Alles standaard !

Ac#v'home biedt de veiligheid en
geborgenheid van een rolluik.
Toch laat u het licht binnen als u de
warmte wil buiten houden.

Ac#v'Home wordt standaard geleverd met een radiogestuurde motor met handzender, klaar voor groepsen centrale bediening. Dankzij het toevoegen van een extra zender, kunnen tot max 30 rolluiken in groep
aangestuurd worden. De zender met @jdklok zorgt ook @jdens uw afwezigheid voor het aansturen van al
uw rolluiken. Ac#v'Home is verkrijgbaar in 14 standaardkleuren. Alle RAL kleuren in op@e.

Technische Fiche
Max breedte
Max hoogte
Kastmaten
Geleiders
Motor
Bediening
Groepsbediening
Kleuren
Garan@e

-------------------

2500 mm
2672 mm
172 mm x 172 mm
60 mm x 31 mm
radiogestuurd 868mHz
Zender of @jdklok
max 30 rolluiken
14 standaardkleuren
7 jaar op alle onderdelen

Uw Ac#v'Home verdeler:

www.rolluikenbubendorﬀ.be
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