
Het volledig gesloten oppervlak van de Facade garan-

deert een optimaal inbraakwerende afsluiting voor alle 

soorten wand- en gevelopeningen.  Doorzichtig, met 

volledig zicht op het beschermde gebied. Opgebouwd 

uit glasheldere polycarbonaat platen (vele malen sterker 

dan staal). 

De vormgeving is strak en neutraal en past daardoor in elke 

architectuur. Door toepassing van UV-bestendige coating  

verkleurt het polycarbonaat niet, wat zorgt voor een  

jarenlang onbelemmerd zicht. Door de constructie met  

afzonderlijke panelen is het rolluiksysteem bij schade snel, 

gemakkelijk en voordelig te herstellen. Een combinatie van 

eigentijdse vormgeving en ouderwets goede bescherming.

• Optimaal zicht door glashelder polycarbonaat

• Biedt een doorzicht van meer dan 70 procent

• Fraaie eigentijdse vormgeving

• Solide constructie met geanodiseerde aluminium profielen
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GNS Brinkman is specialist en marktleider op 

het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren, 

rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren, 

ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor 

het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke 

reputatie op het gebied van maatwerk. Als een 

van onze standaardproducten niet toepasbaar is, 

bedenken onze ingenieurs een passende oplossing 

voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal. 

U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste 

kennis en ervaring. Ze zijn erop gespitst u een product 

te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.  

We zijn er van doordrongen dat onze professionals 

het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn.  

Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het 

voor u een investering wordt waar u tevreden op 

terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de 

oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog 

steeds ons uitgangspunt. 

Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa 

steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat 

voor Nederlandse technologie die internationaal 

erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd 

is op de kwaliteit van onze producten.

FACADE 
SPECIFICATIES
 
FUNCTIONALITEIT
Een volledig ‘dicht’ transparant rolluik met doorzicht 

van minimaal 70% (in geval van toepassing in 

vergunningsgebieden is doorzicht van minimaal 70% 

vereist). Geschikt voor bescherming tegen inbraak. 

TOEPASBAARHEID
Het volledig afsluiten van alle soorten wand- en 

gevelopeningen waarbij blijvend zicht gewenst is. 

Geschikt voor vele gebouwen en installaties. 

UITERLIJKE KENMERKEN
De  afzonderlijke  panelen  zijn  samengesteld uit  

slagvast,  glashelder  polycarbonaat  welke scharnierend 

verbonden zijn met aluminium profielen.  De onderzijde 

van het rolluikpantser is afgewerkt  met  een zware 

dichte aluminium stootdorpel en zwart rubber stootlijst. 

(Optioneel zijn de aluminium profielen uit te voeren 

met LED verlichting welke het polycarbonaat verlicht.)

KLEURAFWERKING
Zichtbare aluminium delen uitgevoerd in geperst 

blank-geanodiseerd aluminium. Desgewenst lever-

baar in elke standaard RAL-kleur d.m.v. poedercoating 

of in kleur geanodiseerd (VOM).

BEWEGINGSTELSEL
Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van 

maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen 

aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging. 

BEDIENING
Standaard geleverd met een binnenschakelaar. 

Meerdere bedieningen mogelijk ook draadloos.

KWALITEIT
Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie 

en de manier waarop het rolluik gemonteerd wordt 

is goed doordacht. Daardoor is het rolluik duurzaam, 

heeft het een lange levenscyclus en een hoge 

bedrijfszekerheid.

AFMETINGEN
Breedte tot 9 meter. Hoogte afhankelijk van situatie

en uitvoering. Standaarddikte polycarbonaat 6 mm.

Profieldikte 23 mm.

GEWICHT
Rolluikpantser circa 11 kg. Totale gewicht afhankelijk 

van afmeting en uitvoering.

MONTAGE
Montage dient te geschieden overeenkomstig de 

montagevoorschriften van GNS Brinkman.

ONDERHOUD
De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van 

de mate waarin het rolluik gebruikt wordt, de 

gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de 

omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.

VEILIGHEID
GNS Brinkman-rolluiksystemen voldoen aan de 

geldende regelgeving voor doorgangen volgens 

Arbo-richtlijn AI-14.

DOCUMENTEN
GNS Brinkman-garantieverklaring.
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