Tra n s p a ra n t b e ve i l i g i n g s ro l l u i k
Newlook 5
Een onbelemmerd, veilig zicht op uw producten
Uw winkel beveiligen tegen inbraak en vandalisme terwijl

De doorzichtige, polycarbonaat panelen zorgen ervoor dat de

uw etalage een aantrekkelijk beeld blijft vormen in de

producten in uw etalage minder snel verkleuren en vormen

omgeving? Dan kiest u voor de Newlook 5. Dit sterke

een uitstekende isolatie in de zomer en in de winter. Dit

transparante rolluik is inbraakwerend en beschermt uw

komt doordat de warmtewering van polycarbonaat circa

winkelruiten zonder het zicht op uw fraaie etalage te

tien maal groter is dan die van glas. De kast en geleiders

belemmeren of afbreuk te doen aan de uitstraling van uw

zijn van aluminium. De Newlook 5 biedt een onbelemmerd

winkelpand. U kunt met de Newlook 5 ook uw balie, bar,

doorzicht van meer dan 85% en is zowel aan de binnen- als

receptie, vitrine, garderobe en/of balkon op een fraaie

aan de buitenzijde van het glas te monteren.

manier afsluiten.

®

Professional

RAL 9001
De uitvoering

beschadiging van deze panelen

gestructureerd. Hiermee wordt

standaard technisch zilver

De Newlook 5 is samen-

voorkomen. Tegen meerprijs is

als het ware een inbraakwerende

geanodiseerd. Tegen meerprijs

gesteld uit glashelder, vrijwel

het polycarbonaat tevens

zonwering gecreëerd met circa

zijn ze te moffelen in elke

onbreekbaar polycarbonaat

leverbaar in een krasvaste uit-

60% lichttransmissie.

gewenste RAL-kleur. De kast is

panelen en een aluminium

voering of in het opaalwit,

De geëxtrudeerde aluminium

verkrijgbaar in wit, grijs, bruin,

kast, geleiders en verbindings-

bronskleurig of helder

verbindingsprofielen zijn

donkergroen, hellbeige,

profielen. De schalmen van de

crèmewit en naturel. U kunt

Newlook 5 - de naam zegt het

uw rolluik/rolpoort dus

al - zijn 5 mm. Doordat de

perfect afstemmen op uw

Newlook 5 vierkant oprolt

huisstijlkleuren en de daarmee

(aluminium profiel op

gepaard gaande gewenste

aluminium profiel), wordt

uitstraling van uw bedrijf.

Onderafwerking
De onderafwerking van de

Afmetingen
De maximale breedte van de

Zijgeleiders
De afmetingen van

Newlook 5 bestaat uit een

Newlook 5 is 6.000 mm en de

de zijgeleiders van

dubbelwandige, geextrudeerde

maximale hoogte is 4.000 mm.

de Newlook 5 zijn

van een rubberen afsluit-

of 89 mm bij 34 mm

profiel.

en zijn verkrijgbaar
in de kleuren:

De Newlook 5 heeft een zeer

De Newlook 5 wordt

gunstige oproldiameter.

standaard uitgevoerd met

Bij toepassing van een rolas

elektrisch bediening in de

met een diameter van 70 mm,

vorm van een 230 V

kan een rolluik met een totale

buismotor.

89 x 34

*

*

Bruin

*

*

Grijs

*

*

Hellbeige

*

*

Donkergroen

*

Crèmewit

*

Gewicht

250 mm omkasting. Voor een

Het pantser van de Newlook 5

rolluik van 3.400 mm hoog

heeft een gewicht van 8 kilo

volstaat een 300 mm

per m2.

28

hoogte van 2.400 mm nog
worden uitgevoerd met een

omkasting.

17

Uw Aurora specialist:

®

Professional

Hellbeige

RAL 7038

RAL 6009

*

André Molenaar Zonwering
Zandvaart 41
1764NK Breezand
www.andremolenaar.nl
Aurora® is een geregistreerd merk van AVZ.

Bruin
Deze kleuren dienen
om een indruk te geven,
ze kunnen afwijken
van de werkelijkheid.

Polycarbonaat 5 mm

105 mm bij 37 mm

Bediening

Zijgeleider

105 x 37
N aturel

aluminium onderlijst voorzien

Oproldiameter

Wit

Zijgeleider

RAL 9010

