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Minirol-rolluiken

•  energie-besparend 
•  veiligheid
•  privacy op maat



Rolluiken zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse woning. 
Met Minirol biedt Building Plastics een passende oplossing op maat 
voor elke nieuwbouw of renovatie. Jaren van research en ervaring op 
duizenden werven hebben van Building Plastics rolluiken een interna-
tionaal toonbeeld gemaakt van veiligheid, comfort en privacy.

Daarnaast geniet u ook van de voordelen van PVC en Aluminium. 
Deze toekomstgerichte grondstoffen zijn licht en stevig, goed isole-
rend, milieuvriendelijk en onderhoudsarm. Vraag meteen vrijblijvend 
advies en prijs bij uw specialist-schrijnwerker.

energie-besparend
       veiligheid
    privacy
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Minirol inbouwrolluiken

•  energie-besparend
•  onopvallend veilig
•  discrete inbouw

Bij nieuwbouw loont het zeker de moeite om 
rolluiken in het lastenboek op te nemen. In dat 
geval kiest u voor onze Tradi uitvoering, waarbij 
alles sierlijk en discreet is ingebouwd. U heeft 
geen last van opbouwelementen op binnen- of 
buitenmuren, de rolluikkast is ingebouwd in de 
muren. U kan het huis volledig afgesloten en 
zorgeloos verlaten.
Bovendien zijn Minirol rolluiken de ideale zon-
wering en zorgen ze ervoor dat uw energiekost 
daalt. Een huis met Minirol rolluiken iso-
leert 40% beter.

2 jaar garantie

Hoogwaardige PVC- of volgeschuimde
aluminium-lamellen (ISO-gecertificeerd)



Rolluiken vormen een extra barrière tegen onge-
wenste blikken en tegen geluidsoverlast.
Door de opstootbeveiliging zit het rolluik vast 
eens het zich in gesloten toestand bevindt.

Wanneer eigenaars of huurders bij de reno-
vatie van een woning van minstens 5 jaar 
oud voorzetrolluiken laten plaatsen, beta-
len ze maar 6% in plaats van 21% btw. 

Minirol,
meer zekerheid
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In vijf jaar tijd steeg in Vlaanderen onze energiefac-
tuur met gemiddeld 700 euro. Een reden temeer 
om je huis goed te isoleren. Voorzetrolluiken kun-
nen je daarbij zeker een handje helpen, ze verho-
gen immers de isolatiewaarde van je woning. In 
de winter houden ze de kostbare warmte binnen 
en ‘s zomers houden ze de warmte buiten waar-
door een klimaatregeling overbodig is. Wanneer 
een rolluik op een correcte manier gemonteerd 
wordt, ontstaat er een stilstaande luchtbuffer 
die beschermt tegen kou én warmte. Het resul-
taat: een beter wooncomfort, en een serieuze 
besparing op je energiefactuur.

Minirol voorzetrolluiken,
extreem comfort

De Minirol Mono is een universeel 
systeem dat op elk type raam kan 

gebouwd worden.

• De Minirol Standaard is een voor-
zetrolluik met afgeschuinde kast.

• Blad en kast zijn in alle RAL  
kleuren beschikbaar.



In alle RAL kleuren verkrijgbaar

Kleine oproldiameter

De Minirol Mosquito is een voorzet- of opbouwrolluik met een geïntegreerd 
muggengaas. Ideaal om tijdens de zomer de muggen buiten te houden.

Minirol veranda houdt de warmte en de zon uit 
uw veranda. Daar waar screens snel verouderen 
zijn rolluiken een degelijk alternatief.

De Minirol Sky past op elk dakraam, houdt de 
warmte buiten en zorgt voor uw welverdiende 
nachtrust.
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Minirol,
extreem comfort

Waar u zich ook in de woning bevindt, met één 
druk op de knop kan u zowel alle rolluiken of één 
rolluik sluiten of openen.
Tijdsklokken met programmatiefunctie, uw 
rolluiken afstellen op het opkomen en neergaan 
van de zon, vakantie- en programmeringen 
instellen, alles is mogelijk.

Afstandsbediening 1

Eén kanaals draagbare zender.

Afstandsbediening 2

Met deze handzender kan u 1 tot 5 groe-
pen rolluiken tegelijkertijd bedienen, 
ook al bevinden ze zich op verschillende  
verdiepingen.

Weekklok

Eén enkel gebaar en al uw rolluiken sluiten 
tegelijkertijd. Programmeerbare klok die 
uw rolluiken op en neer laten in functie van 
de zon of volgens het weer. Ook afwezig-
heidsperiodes kan men hiermee instellen.



Geschikt voor elk zwembad.
AQUAROL is de oplossing om veilig te kunnen genieten 

van jouw zwembad! Met een AQUAROL zwembadrol-

luik bespaar je tevens vele euro’s op verwarming en 

waterverbruik! Vraag gerust om onze folder indien u 

meer informatie wenst.

Veiligheid voor alles !
Ook voor rolpoorten, industriële poorten, etalagerolluiken en sec-

tionale toepassingen biedt Building Plastics met Gararol dege-

lijke producten aan. Vraag gerust om onze folder indien u meer 

informatie wenst. Voor nabijgelegen dealer surft u best naar  

www.buildingplastics.be

De totaaloplossing bij uitstek  
de klok rond !
MINIROL SCREENS bieden u de meest elegante en moderne op-

lossing voor het filteren van licht. Ze verhogen uw wooncomfort en 

helpen ter gelijkertijd uw energiefactuur te beperken. Vraag gerust 

om onze folder indien u meer informatie wenst.

Uw Minirol dealer

Gararol,
de ideale garagepoort

Aquarol,
veilig en isolerend

Minirol Screen,
energiebesparend


