
MINIROL

MINIROL ROLLUIKEN

Naast privacy op maat 
zijn ze eveneens
energie-besparend en 
verhogen ze de veiligheid
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Minirol rolluiken bieden een passende oplossing op 
maat aan voor elke nieuwbouw of renovatie, zijn 
onderhoudsvriendelijk en zorgen voor veiligheid, 
comfort en privacy. Door het creeëren van een extra 
luchtkamer tussen het raam en het rolluik werken ze 
als isolator.

Minirol rolluiken kunnen geïntegreerd worden in de muur bij nieuwbouw. Bij renovatie is een externe rolluikkast 
noodzakelijk. Door het gebruik van BP42RS profielen als standaardprofielen, blijft de kastgrootte vrij beperkt. Dit 
profiel combineert een goede oprolling met extra stevigheid. Zo kunnen minirol rolluiken aangeboden wor-
den tot 3,8m breedte. Voor nog bredere toepassingen tot 4,5m breedte kan het BP55RS profiel ingezet worden.

Door het gebruik van speciale veiligheidsveren op de rolluikas wordt het rolluikblad 
steeds naar beneden gedrukt. Deze veiligheidsveren zorgen ervoor dat inbrekers 
het rolluikblad niet naar omhoog kunnen duwen eens het in gesloten toestand is. 

Minirol rolluiken zijn dus inbraakvertragend. 

Veiligheidsveer

MINIROL ROLLUIKEN ZORGEN ER  VOOR DAT UW ENERGIEKOST DAALT

TECHNISCHE GEGEVENS
Lameldikte 9,20 mm

Dekhoogte 41,5 mm

Aantal lamellen p/m 24,10

Gewicht 2,92 kg/m2

Max. Breedte 3,80 m

Max. Oppervlakte 8 m2 

Standaardlengte 6,50 m

Verpakkingshoeveelheid 130 m

Containerhoeveelheid 6630 m

OPROLDIAMETER

Ø as 40 mm
60/70 

mm

Kastgrootte Rolluikhoogte

125 910 880

137 1200 1150

150 1650 1530

165 2050 1950

180 2550 2350

205 3450 3350

BP42RS
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100% BELGISCH PRODUCT • ELEGANTIE •  ALLE KLEUREN MOGELIJK

Minirol voorzetrolluiken kunnen aangeboden worden met een afgeschuinde of met een 
afgeronde kast. De kast, geleiders en onderlatten worden aangeboden in een tiental 
standaardkleuren. Daarnaast kunnen deze gepoederlakt worden in elke kleur naar wens. Dit is ook het 
geval voor de rolluikpantsers. Hierin onderscheiden Minirol rolluiken zich ten opzichte van andere rolluiken. 
Door een in huis ontwikkelde technologie kan Building Plastics volgeschuimde rolluikpantsers poederlakken.

Building Plastics produceert als enig Belgisch bedrijf aluminium rolluikprofielen in eigen huis. 
Zo zijn Minirol rolluiken dus 100% Belgisch (behalve de motorisatie).

De kwaliteit wordt 
gegarandeerd door de 
vele kwaliteitstesten die 
gebeuren in onze 
productie.
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Om onze klanten altijd het neusje van de zalm aan te bieden, heeft Building Plastics gekozen voor een vast 
partnership met de firma Somfy. Somfy staat gekend voor zijn goede kwaliteit. Het bedrijf is 
innovatief en biedt een brede waaier van producten aan. Zo wordt uw comfort en beleving geoptimaliseerd.

EXTREEM COMFORT •  BUILDING HAPPINESS

UW MINIROL DEALER

BUILDING PLASTICS
T +32 56 60 48 11
F +32 56 61 06 57
info@buildingplastics.be
www.buidingplastics.be

Minirol rolluiken kunnen voorzien 
worden van allerlei vormen van 
motorisatie en automatisering.

Eenvoudige schakelaarbediening, 
verschillende soorten afstandsbe-
dieningen, bediening via App of 
gecentraliseerde domotica installa-
tie behoren tot de mogelijkheden.
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