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COMFORT

Het hele jaar door bewijzen rolluiken hun nut. Tijdens de 
koudere periodes bieden ze extra isolatie en draagt 
een rolluik sterk bij tot het vasthouden van de warmte. 
Terwijl ze op de warmere dagen zeer efficiënt zijn in het 
koel houden van de woning. Daarnaast bieden ze in gesloten 
of halfopen toestand bescherming tegen storende 
reflecties in beeldschermen en verkleuring van het 
meubilair.

Onze rolluiken zijn eenvoudig in gebruik en 
bediening, zowel manuele of elektrisch bediening is 
mogelijk. Bij een motorbediening kunnen de rolluiken 
bestuurd worden met een schakelaar of gecentraliseerd via 
een huisautomatiseringssysteem.  

Bij de keuze voor een bredere geleider, kan ook een vast 
muggenraam geïntegreerd worden tussen raam en 
rolluik. Geen last dus van vervelende beestjes bij ventilatie 
op een zomerse dag.

PRIVACY

Met rolluiken weer je niet alleen de felle zon. Je houdt 
er ook de extra warmte mee binnen in de winter. Onze 
rolluiken verhinderen tevens de ongewenste inkijk en 
bieden je de gewenste privacy. 

INBRAAKWEREND

Het veiligheidsgevoel is vaak de belangrijkste 
eigenschap om voor rolluiken te kiezen en dat is in geen 
geval onterecht. Door de vaste afsluiting van ramen en 
deuren worden ongewenste bezoekers tegengehouden. 
Bij onze voorzetrolluiken Minirol

®
 kunnen ook extra 

veiligheidsveren voorzien worden die het rolluikpantser 
steeds naar beneden gedrukt houden in gesloten toestand. 

Met een slimme bediening van jouw rolluiken kan 
je bovendien op afstand en op elk moment controleren 
of thuis alles in orde is. Denk dus aan jouw gemoedsrust 
en schrik potentiële inbrekers af door bijvoorbeeld op 
bepaalde tijdstippen de rolluiken open en dicht te laten gaan.

Waarom kiezen voor onze 
rolluiken?

Tussen het rolluik en het raamoppverlak 
ontstaat een luchtkamer die perfecte 
thermische isolatie biedt.
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DESIGN

Ons gamma rolluiken wordt aangeboden met een brede waaier aan kleurmogelijkheden, 
kastvormen en inbouwmethodes. Zo komen onze rolluiken in elk bouwtype en stijl 
volledig tot hun recht. 

Ook zetten we volop in op design met onze nieuwe kastafsluitende onderlat. Doordat 
de kast volledig is afgesloten krijg je een strakke vormgeving. De onderlat is ook niet meer 
zichtbaar waardoor je een grotere doorkijk hebt.  

ENERGIE-BESPAREND

Energiezuinig wonen kan op tal van manieren gerealiseerd worden met een rolluik. Op 
hete zomerdagen vermijd je het extra koelen, in de koudere maanden geniet je van de extra 
warmte die binnen blijft. Door het creëren van een extra luchtkamer tussen het raam en het 
rolluik, fungeert een rolluik als isolator. 

Je bespaart niet alleen energie door het plaatsen van rolluiken. Nu kan je ook je rolluiken 
aansturen met zonne-energie: energie-besparend, efficiënt én betrouwbaar. Bovendien 
is het eenvoudig te plaatsen en 100% draadloos. Zo vermijd je kap- en breekwerk bij de 
installatie. 

 Veiligheid en comfort
boven alles 



Ref. Minirol
® 

Mono

Ref. Minirol
®

 Tradi

Ons gamma op jouw maat

Bij de ontwikkeling van ons gamma werd rekening gehouden 
met verschillende bouwstijlen en montagesituaties, 
gebruiksvriendelijkheid en plaatsing.

WE BIEDEN 3 MONTAGE MOGELIJKHEDEN:

Inbouw:

Kast wordt 
geïntegreerd in de 
spouw van de muur

Opbouw: 

Kast is boven op het 
raam gemonteerd
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Ref. Minirol
®

Voorzet: 

Kast is gemonteerd voor het raam, tegen de buitengevel
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      Minirol®

     Voorzetrolluik                                  

 Wanneer er bij de bouw van een woning geen rolluiken 
voorzien werden, zijn Minirol® rolluiken de ideale oplossing 
aangezien de kast buiten gemonteerd wordt, voor het 
raam of voor de muur.

 BP42RS is het standaardprofiel bij Minirol®

• Door de goede oproldiameter van dit rolluikprofiel, 
rolt de Minirol® op in een kleine kast. Voor een deur-
of schuifraamhoogte, kan het rolluik oprollen in een 
kast van slechts 180mm hoog, 2,3 m onder de kast. 

• Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel 
beschouwd als een heel sterk profiel. Je behaalt 
er een breedte van 3,5m mee. Bij de meeste 
schuiframen is een extra geleider in het midden dus 
niet nodig

  Met deze sterke prestaties van de BP42RS kan je in de 
meeste gevallen jouw woning voorzien van rolluiken met 
één en hetzelfde profiel. De hoge maximum breedte in 
combinatie met de compacte oprolling, zorgt ervoor dat je 
ook bij grotere raampartijen een kleine kast kan voorzien. 

  Voor extra brede toepassingen kan het BP55RS 
profiel ingezet worden (maximum 4,5m breed en 12m2)

 Een voorzetrolluik is inbraakvertragend 
door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De 
opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds 
naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet 
zomaar naar boven duwen. 

 Bij een Minirol® rolluik kan je ook kiezen voor een 
kastafsluitende onderlat. Dit garandeert een strak 
design en bovendien is er geen storende onderlat in het 
gezichtsveld. Hierdoor vergroot de doorkijk. 

Toepassingen
 Renovatie
 Montage:  

  Voorzet:   - voor het raam
       - voor de muur

Uitvoering

 Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd. 
 Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser  
zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

 Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde 
aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen).  
  BP42RS (ALU) dekt tot 8m2  
 BP55RS (ALU) dekt tot 12m2

 Bediening: 
  Standaard elektrisch met motor Somfy
  Solar - Elektrisch met zonnepaneel 
  Manuele bediening mogelijk

Technisch

 Kastmaat: 125mm > 205mm (BP42RS) > 250mm (BP55RS)
 Kastvorm:  afgeschuind (45°) - recht (90°) of afgerond

Rond90°45°
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BP42RS  

41
,5

9,2

 De passende oplossing 
bij renovatie   

Technische gegevens

Lameldikte 9,20 mm

Dekhoogte 41,5 mm

Aantal lamellen m/m 24,10

Gewicht 2,92 kg/m2

Max. breedte 3,50 m

Max. Oppervlakte 8 m2

Oproldiameter

as 40 mm 60 mm

Kastgrootte Rolluikhoogte

125 910 880

137 1200 1150

150 1650 1530

165 2050 1950

180 2550 2350

205 3450 3350
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Bij renovatiewerken kan het rolluik voorzien worden van een 
zonnepaneel voor de bediening. Zo moeten er geen kabels 
door de muur geboord worden voor een aansluiting op het 
elektriciteitsnet.



 Minirol® Mono rolluiken kunnen zowel bij nieuwbouw 
als renovatie voorzien worden. De opbouwrolluiken 
worden op het raam geplaatst en zitten deels in de 
spouw. De buitenkant van de kast wordt meestal tegen 
de buitenmuur gemonteerd waardoor de kast weinig 
zichtbaar is. 

 BP42RS is het standaardprofiel bij de 
 Minirol® Mono

• Door de goede oproldiameter van dit rolluikprofiel, 
rolt de Minirol® Mono op in een kleine kast. Voor 
een deur-of schuifraamhoogte, kan het rolluik 
oprollen in een kast van slechts 205 mm hoog, 2,3m 
onder de kast. 

• Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel 
beschouwd als een heel sterk profiel. Je behaalt 
er een breedte van 3,5m mee. Bij de meeste 
schuiframen is een extra geleider in het midden dus 
niet nodig

 De brede geleider maakt het plaatsen van een vast 
muggenraam tussen het raam en het rolluik mogelijk. 

 Het adapterprofiel en de zijdelingse bevestigingshaken 
zorgen voor een perfecte montage.

 Toegankelijk via de binnenplaat voor nazicht of service
 Extra isolatie in de kast is mogelijk

Toepassingen

 Nieuwbouw en renovatie
 Montage: Opbouw (op het raam) 

Uitvoering

 Kast: alle kasten zijn uit PVC vervaardigd, afgewerkt met 
een aluminium voorplaat indien gewenst. 

 Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser 
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

 Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde 
aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen) 

  BP42RS (ALU) dekt tot 8m2  
       L44R (PVC) dekt tot 4,5m2 

 Bediening: 
  Standaard elektrisch met motor Somfy
  Manuele bediening mogelijk

Technisch

 Kastmaat: 205mm - 245mm

      Minirol® Mono 

     Opbouwrolluik                                  
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Dwarsdoorsnede GL611:
aluminium geleider 
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  Een praktisch en veelzijdig 
opbouwsysteem  

Na

Voor
De rolluikkast wordt op het 
raamkader geplaatst. 

Als de gevel is afgewerkt, is de 
rolluikkast niet meer zichtbaar.
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 Met de plaatsing in de spouwmuur, is geen rolluikkast 
nodig, alles wordt mooi weggewerkt achter slag.  

 Geen opbouwkast op binnen- of buitenmuur

Toepassingen

 Nieuwbouw
 Montage: Inbouw (in de muur)

Uitvoering
 Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde 
aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen) 

  BP42RS (ALU) dekt tot 8m2 

  BP55R (ALU) dekt tot 8m2 
       BP55RS (ALU) dekt tot 12m2

 Afwerking: onderlat, geleider en rolluikpantser 
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

 Bediening: 
  Standaard elektrisch met motor Somfy
  Manuele bediening mogelijk

Technisch 
Om een Minirol® Tradi te kunnen plaatsen heb je een 
spouw nodig die minimaal 260 mm breed is.  

Plaatsing zonder rolluikkast. Dit wordt 
nadien weggewerkt achter slag. 

      Minirol® Tradi 

     Inbouwrolluik                                  



 Perfecte  integratie  

Tradi - Inbouw: 

Als het rolluik volledig is opgerold,  blijven van buitenaf enkel de geleiders en de onderlat zichtbaar. 
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Onze voorzetrolluiken zijn samengesteld uit verschillende 
componenten die elk een specifieke meerwaarde aan het 
product geven. 

Innovatieve technologie

De gepatenteerde 
kastafsluitende onderlat 
is volledig in de kast 
geïntegreerd. Zo is de kast 
mooi afgesloten en is er meer 
doorkijkmogelijkheid. Het 
geheel wordt eleganter. 

Kastafsluitende onderlat:
De verkleinde onderlat wordt gecombineerd 
met een nieuwe (onzichtbare) draaibare 
stoothaak en een kastafsluitend profiel. 
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 Wist je dat? 
 Het schuim in de aluminium lamellen 

heeft geen invloed op de isolerende 
waarde van een rolluik. Tussen het 
raam en het rolluikpantser vormt zich 
een luchtkamer en daar wordt de 
thermische isolatie gecreëerd. Het schuim 
is belangrijk voor geluidsisolatie en de 
stevigheid het profiel.   

WE BIEDEN TWEE STANDAARD ALUMINIUM PROFIELEN:

 Extra aandacht voor 
anti-diefstal  

BP42RS BP55RS

Het BP42RS profiel 
kan tot 8m2 dekken  

Het BP55RS profiel 
kan tot 12m2 dekken  

Veiligheidsveren voor opstootbeveiliging:
Dit is een specifieke toepassing voor het Minirol® 
voorzetrolluik (met motor Somfy Oximo of Ilmo) 
waar de speciale veren de verbinding vormen 
tussen het blad en de as. Dit biedt de garantie 
dat het rolluik vast zit eens het zich in gesloten 
toestand bevindt.
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Kleurenaanbod

De kast, geleiders en onderlatten bieden we aan in 
meer dan 20 kleuren en folies. Daarnaast zijn ze 
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Het lakwerk 
van onze producten gebeurt in eigen beheer. In de 
volautomatische en 100% groene lakkerij, 
beschikken wij permanent over meer dan 350 
verschillende kleurpoeders. Er is een ruime keuze in 
afwerkingsmogelijkheden: mat, glanzend, structuur of 
metallic.

BUILDING Shutter Systems is ook de enige Belgische 
rolluikfabrikant die rolluikpantsers poedercoat 
in elke RAL-kleur. Dit lakproces is milieuvriendelijk 
gezien er geen chemische additieven nodig zijn. 
Bovendien biedt de poedercoating een zeer duurzame 
bescherming. 

Dankzij dit uitgebreide kleurenpalet, kan de kleur van 
uw kast, zijgeleider én rolluikpantser perfect afgestemd 
worden op uw schrijnwerk. Het resultaat is een rolluik 
dat naadloos aansluit bij de stijl van uw woning. 

Als enige producent in 
België poederlakken we 
rolluikpantsers in alle 
RAL-kleuren op 
milieuvriendelijke wijze 
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Mogelijkheden in bediening

Naast een manuele bediening van het rolluik (lint, veeras of stangbediening), kiezen vandaag 
de meesten voor een elektrische besturing. Dat is makkelijk, slim en comfortabel 
en kan met een wandschakelaar of afstandsbediening met verschillende kanalen. Onze 
rolluiken kan je bedienen via je smartphone, tablet of pc. Met de app bediening heb je 
de controle en kan je vanop afstand monitoren en besturen.  Alle instellingen in het systeem 
kan je hierbij aanpassen naar jouw persoonlijke voorkeuren. 

Programmeer 
weekscenario’s of een 
timerfunctie en verlaat 
je woning met een gerust 
gemoed

 Al eens aan een motor op zonne-
energie gedacht?   

• 100% draadloos en eenvoudig te plaatsen
• energiebesparend
• efficiënt
• betrouwbaar
• tot 5,5 m2
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100%
BELGIAN

Garantie

Onze producten worden uitvoerig getest en 
beantwoorden aan de strengste criteria, we doen  
er alles aan om je jaren van onbezorgd genieten  
te garanderen. Daarnaast bieden we een garantie  
van 2 jaar op alle gebreken die zich voor kunnen  
doen bij normaal gebruik en onderhoud van de 
geleverde rolluiken en 5 jaar op de motor.

*De garantievoorwaarden kan u opvragen via info@buildingshutters.com

Kwaliteit, ervaring en klantgerichtheid

Bij BUILDING Shutter Systems hebben we oor voor 
de individuele wensen van onze klanten. Met een 
ervaren en dynamisch team streven we dan ook de best 
mogelijk service na en kiezen we resoluut voor een 
klantgerichte aanpak. 

Onze kwalitatieve producten voldoen aan de strengste 
normen op vlak van comfort, veiligheid en energie-
efficiëntie. Daarom blijven we investeren in onderzoek 
en ontwikkeling.

100% Belgisch

Als oerbelgisch bedrijf zijn we 
al meer dan 45 jaar trots op 
onze 100 procent Belgische 
producten. 

We zijn de enige fabrikant 
in België met een volledige 
integratie in eigen beheer. Dit 
wil zeggen dat we zelf instaan 
voor de profilering van onze aluminium lamellen, de 
extrusie van onze PVC-profielen én de poedercoating 
van onze aluminium producten. 
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Het familiebedrijf BUILDING Shutter Systems werd in 1973 opgericht. Samen met de verschillende 
buitenlandse dochterondernemingen groeide het sindsdien uit tot toonaangevende specialist in de 
productie van aluminium- en kunststofprofielen. Het ruime gamma profielen wordt verwerkt in 
allerhande toepassingen zoals rolluiken en rolpoorten. BUILDING Shutter Systems biedt ook screens 
aan, de meest elegante en moderne oplossing voor zonwering. 

BUILDING Shutter Systems
Herlegemstraat 14
B-9771 Nokere

Tel.+32 (0)56 60 48 11
www.building-shuttersystems.com
info@buildingshutters.com
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