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perfect

MAAK VAN UW HUIS EEN GOED 
BESCHERMDE COCON!

De rolluiken van soprofen zijn ontworpen om zich 
perfect te integreren in de architectuur van uw huis.   
Een perfecte combinatie van functionaliteit, design, 
veiligheid en langdurigheid. Ze zorgen eveneens 
voor een uistekenede beheersing van uw energie-
verbruik en lichtinval.

Elk rolluik bestaat uit 30-40 -tal onderdelen die  
we intern hebben ontwikkeld en gepatenteerd.
 De Axis 50 is een as speciaal ontwikkeld voor onze 
rolluiken.

22%  
BESPARING OP UW 

VERWARMINGSFACTUUR

 IN DE WINTER, TOT

- 5°C  
OP UW 

BINNENTEMPERATUUR

 IN DE ZOMER TOT

MADE IN 
BELGIUM
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KEUZEGIDS

Voorzetrolluiken
Innovatie voor renovatie

Traditionele rolluiken
Discretie voor uw nieuwe projecten

WIE ZIJN WIJ?

ONS GAMMA

ROLLUIKEN

INHOUD
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Renovatie zonder  
bestaand rolluik

Grote renovatie 
of nieuwbouw

Renovatie met bestaand  
rolluik Nieuwbouw

Configuratie Geen plaats voorzien Thermische isolatie  
langs buiten Houten rolluikkast Houtskeletbouw

VOORZETROLLUIKEN IN TE PLEISTEREN 
VOORZETROLLUIK TRADITIONEEL ROLLUIK TRADITIONEEL ROLLUIK

ONZE 
OPLOSSINGEN

DECO • CORO 
PACO • QUARTO ITEO TRADI VE2 • TRADI VEO TRADI VEO

UITVOERING  

Plaatsing op de gevel  
of in de dag

oplossing bij gevelrenovaties  
met isolatie en/of crepi

• Plaatsing in bestaande
rolluikbakken
• Ook geschikt voor dunnere muren
en veranda’s (oversteek)

• Snelle plaatsing
• Voorgemonteerd, zelfdragend  
en zonder offset
• Speciaal geschikt voor dunne 
muren en veranda's

INFORMATIE > p. 10 > p. 18 > p. 24 > p. 24
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KEUZEGIDS 
V o o r  r e n o v a t i e  &  n i e u w b o u w

oplossingen
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D e  ' e x t r a ' s '  v a n  h e t  S o p r o f e n - r o l l u i k
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VEILIGHEID EN DUURZAAM

• De AXIS50, de as met SOPROFEN- 
technologie:
Starre veren in geëxtrudeerd aluminium.
Speciaal ontwikkeld om bestand te zijn 
tegen een hefkracht van 25 kg.

• Bescherming : De starre veren (verbinding 
tussen as en rolluikblad) zijn voorzien van 
vilt om krassen op het blad te vermijden 

OPTIMALE VERDUISTERING

• Omdat goed slapen belangrijk is, zijn de 
voorzetrolluiken van SOPROFEN ontworpen  
om uw ramen optimaal te verduisteren en 
uw welzijn te bevorderen.

Meer informatie op pagina 12

ZORGLOOS

• Onze producten zijn getest, gecertifi-
ceerd, traceerbaar en gewaarborgd:  
het bewijs dat wij hoge eisen stellen  
aan kwaliteit. 

• Tot 10 jaar garantie*

THERMISCHE EN  
AKOESTISCHE ISOLATIE

• Het rolluik en de luchtlaag tot aan het 
raam vormen en echte thermische  
bescherming.

In de zomer houdt het gesloten rolluik de  
warmte tegen en verlaagt het de binnen-
temperatuur met meer dan 5°C: een mooie 
besparing op de airconditioning. In de  
winter bespaart u tot 22% op uw  
verwarmingsfactuur*.
*Bron: volet-isolant.com

MAXIMALE LICHTINVAL

• Om alle weldaden van het licht optimaal 
te benutten, zijn de voorzetrolluiken van 
SOPROFEN ultracompact.

• Een rolluikkast van slechts 13,5 cm voor  
ramen van 1m60 hoog (en 16,5 cm voor  
ramen tot 2m40). En tot 3m breed !

OP MAAT

• Om mooi  in uw project te worden weg-
gewerkt , zijn onze rolluiken verkrijgbaar
in verschillende modellen, lamellen,  
kleuren en opties.

• Ze worden op maat vervaardigd in 
functie van uw verwachtingen, dit  
garandeert een rolluik die perfect is  
aangepast aan uw behoeften.

TROEVEN

* Volgens het bijstands- en garantieboekje 
van Soprofen

1

2

2 /

1 /
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De technologie  
die bij u past

Soprofen biedt u de geschikte 
motorisatie die bij uw manier 
van leven past.

E e n  g e s c h i k t e  o p l o s s i n g  v o o r  i e d e r e e n !

IK WIL MIJN PRODUCTEN  
OP AFSTAND BEDIENEN
Radio io-motoren om alle verbonden  
uitrustingen van het huis te besturen of M-Soft2 
voor een eerste kennismaking met domotica:

• Leefscenario’s programmeren. 

• Zorgloos (u kan zien wat openstaat en 
besturen, waar u ook bent).

• De te besturen apparatuur kan uitgebreid 
worden, met rolluiken, zonwering, garage- 
poorten... maar ook hekkens, verlichting,  
verwarming, alarm, enz.

IK WIL EEN PRAKTISCHE  
EN COMFORTABELE OPLOSSING
• Radiomotor M-Soft² of Somfy:  
comfort dankzij een snelle en veilige werking.

IK RENOVEER EN HEB MOEILIJK OF 
GEEN TOEGANG TOT ELEKTRISCHE
VOEDING
• Motor op zonne-energie M-Soft² of Somfy:  
een oplossing met draadloze montage,  
zonder bekabeling en dus geen kans op 
schade.

IK RENOVEER OF BOUW EN BEN
OP ZOEK NAAR EEN VOORDELIGE
BEKABELDE INSTALLATIE 
• Bedrade motor M-Soft² of WT Somfy:  
Geautomatiseerde werking van de rolluiken, 
compatibel met domotica.

IK WIL AL MIJN ROLLUIKEN 
MANUEEL BEDIENEN
• Manuele bediening met draaistang, lint  
of veeras.

€

MOTORISATIE
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• Openen en sluiten van uw rolluiken  
vanop uw smartphone.

• Scenario's instellen (bijvoorbeeld:  
vertrekscenario dat de rolluiken sluit,  
de lichten uitschakelt en het alarm activeert).

• Op afstand controleren of alles goed gesloten is.

WELZIJN G e c o n n e c t e e r d e  o p l o s s i n g

In combinatie met een zonnesensor 
biedt de motorisatie eenautomatisch 
beheer van de lichtinval en warmte, 
zonder dat u zelf iets hoeft te doen!

F o c u s  o p  d e  e l e kt r i s c h e  r a d i o g e s t u u r d e  b e d i e n i n g  va n  u w  r o l l u i k e n

Compatibel met de  
spraakassistenten

SMOOVE IO 
Muurzender, terugkoppeling  

van informatie met ledje.

TAHOMA
Box met interface voor computer, 

tablet, smartphone. Beheer van 
meerdere producten, uitbreidbaar.

SITUO IO
Handzender voor rolluiken  

of verlichting.

CONNEXOON
Box met smartphone app.  

Category management  
Window, Acces en Terrace.

NINA IO
Handzender touchscreen.
Met instelbare scenario's.

Individuele bediening / per vertrek / algemeen Bediening op afstandCentrale bediening

MONOTEC
Muurzender, terugkoppeling  

van informatie met ledje.

MONO
Handzender, terugkoppeling  

van informatie met ledje.

TEMPO
Handzender met

klokfunctie en scenario’s.

CENTERO
Box en app   

voor smartphone of tablet.
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MOTOR OP ZONNE-ENERGIE,
ALLEEN MAAR VOORDELEN...

• Eenvoudige installatie (draadloos systeem)

• Discreet en efficiënt zonnepaneel

• Tot 45 dagen autonomie

• Batterij ingebouwd in de kast, zonder 

oprolverlies en makkelijk toegankelijk

• Stille en veilige motor

• Werkt overal en altijd bij temperaturen 

van -20°C tot +70°C 

Ecologische eenvoud

De motor op zonne-energie is zuinig en 
milieuvriendelijk. Hij moet niet worden 
aangesloten op het net en verbruikt alleen 
die energie die strikt noodzakelijk is. 

U hebt ook geen bekabeling nodig voor 
de bedieningspunten, dus geen kap- en 
breekwerk in uw woning.
Ecologisch en economisch!

*één ophaal-/neerlaatcyclus per dag 

GARAN
TIE

7 jaar garantie op motor, 
batterij en paneel
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F o c u s  o p  d e  m o t o r  o p  z o n n e - e n e r g i e

Paneel geplaatst buiten 
de kast, op de gevel van 
het huis.

VERSIE OP 
ZONNE-ENERGIE

SMOOVE 
Individuele muurbediening

OPTIE BESCHIKBAAR VOOR

• Voorzetrolluiken DECO, PACO en QUARTO: 
op de kast.
• Voorzetrolluiken CORO en ITEO: geplaatst 
buiten de kast.
• Traditionele rolluiken TRADI VEO en VE²: 
geplaatst buiten de kast (zie foto hiernaast).
• Lamellen 37 en 50mm, Alu en PVC.

MONOTEC
Individuele muurbediening
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MINIROLLUIKKASTEN
H E T  G A M M A

R e n o v a t i e
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MINIROLLUIKKASTEN

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN

VERDUISTERING

LICHTINVAL

 + PERSONALISATIE

R e n o v a t i e

ZONWERINGEN

De bescherming van uw 
comfort

Minirolluikkasten worden bijzonder 
gewaardeerd bij renovaties als er geen 
plaats voorzien is voor een rolluik.  
Bovendien geven ze een extra design-
toets aan de architectuur van uw gevels. 

Hun compactheid is hun grootste troef: 
ze ogen discreet en bedekken bijna niets 
van de beglazing zodat alle licht en  
warmte van de zon kan binnenstromen.



VERHOOGDE THERMISCHE 
ISOLATIE
De garantie van meer thermisch 
comfort: tot 12% extra. 

VERDUISTERING  
VOOR EEN GOEDE NACHTRUST
De winnende combinatie  
van profielen en speciale  
afdichtingen garandeert 
een optimale verduistering.

v o o r  e e n  g o e d e  n a c h t r u s t

OPTIMALE VERDUISTERING

12

Het rolluik zorgt voor een goede nachtrust. Het is 
geoctrooieerd voor zijn uitzonderlijke verduistering 
en u geniet van een rustige en herstellende slaap, 
zonder te worden gestoord door het licht.

GEPATENTEERDE 
INNOVATIE  

HET BEST VERDUISTERENDE 
ROLLUIK VAN DE MARKT

V
O

O
R

D
EL

EN

In de geleider : borstelafdichting, zwart invoegprofiel, verduisterende zwarte borstels, afdichting in TPE



R e n o v a t i e

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN

night

PERSONALISATIE  pagina 20

13

25%  
VAN DE BELGEN HEEFT LAST 

VAN SLAPELOOSHEID*

DUISTERNIS, STILTE EN  
EEN TEMPERATUUR TUSSEN  

18 EN 20°C 

BEVORDEREN DE  
SLAAPKWALITEIT*

Aan de eerste lamel: 
afdichting voor een maximale verduiste-
ring ter hoogte van de rolluikkast

WIST U DIT?

* Bronnen: studie RTBF, mongeneraliste.be



VEILIGHEID

1

MEER LICHT IS GOED VOOR DE 
MORAAL
Dankzij de nieuwe stoothaken en 
tulpen steekt de eindlamel niet uit 
de kast. U geniet dus meer licht en 
alles blijft makkelijk te demonteren.

2 /MINIMALE PLAATSINNAME, 
MAXIMALE LICHTINVAL
Het rolluikblad rolt zich perfect op 
rond de as, zonder plaatsverlies. 
De rolluikast is heel compact en 
discreet en bedekt bijna niets van 
uw ramen en beglazingen.

AFMETINGEN

• Maximumbreedte 3 m
• Maximumhoogte 3,5 m
• Kastafmetingen 13,5, 16,5 en 20,5 cm

Verkrijgbaar in de maxiversie PACO  
voor grote ramen

V
O

O
R

D
EL

EN

21

M e e r  l i c h t ,  z e l f s  v o o r  g r o t e  r a m e n

MAXIMALE LICHTINVAL &

14

Slaap, humeur, geheugen, immuniteit... licht is van kapitaal
belang voor uw gezondheid! De rolluiken van Soprofen
laten al het beschikbare zonlicht binnen om uw welzijn te
bevorderen het hele jaar door.

1,60 m

slechts 
13,5 cm

1 /

Een kast van slechts 13,5 cm voor een 
raam van 1m60 hoog (en 16,5 cm tot 
2m40). En tot 3m breed!

ULTRACOMPACT

Tot 3 m



VEILIGHEID

STEVIGHEID
In tegenstelling tot de standaardproduc-
ten op de markt, meestal vervaardigd 
uit kunststof, zijn onze automatische 
grendels vervaardigd uit geëxtrudeerd 
aluminium. Ze zijn speciaal ontwikkeld 
om bestand te zijn tegen een hefkracht 
van ongeveer 25 kg. 

LANGE LEVENSDUUR
De veren (verbinding tussen de as 
en het rolluikblad) zijn voorzien van 
vilt om krassen op de lamellen te 
voorkomen.

R e n o v a t i e

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN

3

3 /

MAXIMALE LICHTINVAL &

light

PERSONALISATIE  pagina 20

15
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ZONWERING

Geleider van geëxtrudeerd aluminium, 
de uitvalarm wordt in gesloten positie 
verborgen door de geleider voor een 
discreet design. 

Scharnier bovenaan voor een optimale 
daling van het rolluikblad en handgreep 
op de onderlat voor dagelijks 
gebruiksgemak.

Met ingebouwde hor als optie: het 
rolluik weert insecten en allergiserende 
pollen.

DESIGN

DISCREET & PRAKTISCH

HOUDT ONGEDIERTE BUITEN

1 /

2 /

3 /

ROLLUIKBLAD MET PROJECTIE*
Om u te beschermen tegen de zon en 
toch een optimale lichtinval en ventilatie 
te behouden, kunt u kiezen voor projectie, 
een van de meest efficiënte zonweringen. 
In de zomer werkt uw rolluik als zonwering 
en bespaart u op de airconditioning. Op 
het vlak van veiligheid biedt het bovendien 
alle voordelen van een klassiek rolluik, zelfs 
in de gemotoriseerde versie. 

ROLLUIKBLAD
MET PROJECTIE

Handig om alles te verluchten  
met behoud van lichtinval

Ventilatie en bescherming

V o l l e d i g e  c o n t r o l e  v a n  d e  l i c h t i n v a l

31 2
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BSO VE

Perfecte doorkijk
Bescherming tegen nieuwsgierige blikken

Handig: naargelang de blootstelling 
kunt u rolluik en zonwering combineren

ROLLUIKBLAD MET  
BEWEEGBARE LAMELLEN*

Beweegbare lamellen voor een perfecte 
controle van de lichtinval, bescherming 
tegen nieuwsgierige blikken, ook bij 
gedeeltelijke verduistering. Zelfde 
geluids- en warmte-isolatie als bij een 
klassiek rolluik in gesloten stand.  
Tot 2,40m breedte.

ROLLUIKBLAD MET BEWEEGBARE 
LAMELLEN*

Bescherming tegen de warmte en beheer 
van de lichtinval dankzij de aluminium 
lamellen met verstelbare oriënteringshoek. 
Optimale lichtinval, aangename  
temperatuur.

• 3 designs:  
DECO, QUARTO, PACO
• 3 types lamellen
• Tot 4 m breedte 
• Optie : ophefbeveiliging

R e n o v a t i e

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN

S’ONRO

Hedendaags kwalitatief design

Alle voordelen van een 
rolluik en zonwering in één!

Wit RAL 9016 Wit aluminium 
RAL 9006

Grijs aluminium
RAL 9007

Antracietgrijs
RAL 9016

• Rolluikblad verkrijgbaar in 4 kleuren:
(Kader, zie pagina 21)

*OPTIE niet compatibel met So night 

s_onro®

0� Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modification, Ausgabe/Edition 03.2010

bEhAngfArbEn / curtAin colourS

weiß (ähnlich rAl 9016) silber (ähnlich rAl 9006)

silbergrau (ähnlich rAl 90007) anthrazitgrau (ähnlich rAl 7016)

lichtgrau (ähnlich rAl 7035) (nur bis 31.12.2010) Sonderfarben auf Anfrage (Mindestabnahme 200 m²)

s_onro®

0� Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modification, Ausgabe/Edition 03.2010

bEhAngfArbEn / curtAin colourS

weiß (ähnlich rAl 9016) silber (ähnlich rAl 9006)

silbergrau (ähnlich rAl 90007) anthrazitgrau (ähnlich rAl 7016)

lichtgrau (ähnlich rAl 7035) (nur bis 31.12.2010) Sonderfarben auf Anfrage (Mindestabnahme 200 m²)

s_onro®

0� Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modification, Ausgabe/Edition 03.2010

bEhAngfArbEn / curtAin colourS

weiß (ähnlich rAl 9016) silber (ähnlich rAl 9006)

silbergrau (ähnlich rAl 90007) anthrazitgrau (ähnlich rAl 7016)

lichtgrau (ähnlich rAl 7035) (nur bis 31.12.2010) Sonderfarben auf Anfrage (Mindestabnahme 200 m²)

s_onro®

0� Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical modification, Ausgabe/Edition 03.2010

bEhAngfArbEn / curtAin colourS

weiß (ähnlich rAl 9016) silber (ähnlich rAl 9006)

silbergrau (ähnlich rAl 90007) anthrazitgrau (ähnlich rAl 7016)

lichtgrau (ähnlich rAl 7035) (nur bis 31.12.2010) Sonderfarben auf Anfrage (Mindestabnahme 200 m²)
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Binnenaanzicht: reflecterende  
aluminiumlak

Buitenaanzicht

U w  m u l t i f u n c t i o n e e l  r o l l u i k

COMFORTOPTIES

De exclusieve lak, met sterk reflecterende 
aluminiumdeeltjes, creëert een extra isolatielaag:
ze verwarmt de lucht tussen het rolluik en het raam.

Ideale temperatuur

THERMISCH
ROLLUIKBLAD

ROLLUIKKAST
ITEO

Voor een volledige gevelrenovatie 
of nieuwbouw (thermische buitenisolatie), 
wordt de rolluikkast met pleisterplaat 
volledig ingewerkt in de gevelbekleding.

Te bepleisteren voorzetrolluik

INGEBOUWDE 
HOR 

Deze hor zit volledig in de rolluikkast en houdt heel 
efficiënt insecten en pollen buiten.

Weert ongedierte 



R e n o v a t i e

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKENDESIGN & ROLLUIKBLAD
4  d e s i g n s  o m  o p t i m a a l  t e  p e r s o n a l i s e r e n

DE ROLLUIKKAST 4 modellen naar keuze

VERSCHILLENDE 
PLAATSINGSMO-
GELIJKHEDEN

DECO

Rolluikkast met exclusief 
design en hoogwaardige 
afwerking voor een  
elegante gevel.

CORO

Ronde rolluikkast, speciaal 
aanbevolen voor plaatsing op 
de gevel en de uitstekende 
afvoer van regenwater. 

QUARTO

De eenvoud van een  
afgeronde hoek. 

PACO

De stompe hoek met  
een recht design. Ook 
verkrijgbaar in de versie 
PACO Grote Breedtes  
voor de grootste ramen. 

Half uitstekendIn de dag Binnenoprolling 19Op de gevel

ALUMINIUM: sterk 
en kleurrijk

• Stevig en beschermend (ΔR tot 0,25). 
• Lamellen van 37 en 50 mm tot 3,5 m 
breedte
• Breed kleurenpalet
• Voor een nog betere isolatie, thermisch 
rolluikblad verkrijgbaar in optie

37 mm 50 mm

DESIGN ROLLUIKBLAD

PVC: voordelig

• Voordelig en isolerend (ΔR tot 0,22). 
• Lamellen van 37 of 50 mm  
tot 2 m breedte. 
• 3 kleuren 
• Afdichting verkrijgbaar in optie

37 mm 50 mm
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V o l l e d i g  p e r s o n a l i s e e r b a a r . . .

ALUMINIUM LAMELLEN
Lamellen 37 & 50

Grijs
7038

Wit

Grijs
7016

Beige

Grijs
7022

KLEUREN

Metaalkleur 
DB 703

Grijs

Beige

Beige
1015

Gouden  
eik

Metaalgrijs 

Grijs
7039

Zwart 
9005

Grijs
2900

Rood 3004Zwart
2100

Wit 
9001

Wit

Lamellen 37 & 50

PVC-LAMELLEN 

R
O

LL
U

IK
B

LA
D

Geleiders

Rolluikblad

Onderlat

Rolluikkast 

Buiten: Grijs 7016
Binnen: Metaalgrijs

LAMELLEN VAN THERMISCH ALUMINIUM
Lamellen 37

Buiten: Gouden Eik
Binnen: Metaalgrijs

Buiten: Wit
Binnen: Metaalgrijs

Lamellen 37 & 50

Ontwerp uw eigen design!

Kies de kleur van uw rolluikblad, kast, 
geleiders en onderlat voor een uniek
rolluik dat bij u past.

* Naargelang het aanbod en de geldende tarieflijst

*

Blauw
5011

Groen
6009

Bruin
8014

Wit 
9001

Grijs 
7023

Groen
6005

Grijs 
7012

Canon
blauw 

Ierse 
eik

Grijs 
7021

Grijs
9007



ROLLUIKKAST, GELEIDERS EN ONDERLAT

Glad blinkend uitzicht

K
A

D
ER

Wit Beige Beige
1015

Metaalgrijs Bruin Grijs
7016

Grijs
7039

Bruin
8014

Zwart 
9005

Gouden 
eik

PRAKTISCH: COMBINATIE VAN KLEUREN
Kader en rolluikblad

Wit Antracietgrijs

Wit

Grijs
7016

Beige Beige
1015

MetaalgrijsBruin

Gestructureerd mat uitzicht

Glanzend glad uitzicht / mat gestructureerd / glad blinkend / mat glad / metaal gestructureerd

Gouden 
eik

Grijs
7016

Zwart 
9005

Grijs
7039

Bruin
8014

Grijs
7039

R e n o v a t i e

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN

AAN DE KUST? 
WEERSTAND GEGARANDEERD!

7 JAAR 
Meer dan 10 km van 
de kustlijn

5 JAAR 
0 tot 10 km 
van de kustlijn

21

Garantie tegen roest van de gelakte  
delen, volgens de voorwaarden die  
zijn aangegeven in het technische  
ondersteuningsgids Soprofen

SPECIAAL VOOR STERK  
BLOOTGESTELDE ZONES
Dankzij de thermolak van de kast,  
de geleiders en de onderlat.  
Rolluikblad verkrijgbaar in 2 kleuren  
en 2 formaten (37 en 50 mm).

KIES SEA-COATING
TEGEN ROEST 

* Naargelang het aanbod en de geldende tarieflijst

RAL

Grijs
7038

Wit 
9001

Grijs 
7021

Grijs 
7012

Grijs 
7023

Blauw
5011

Wit 
9001

Grijs 
7021

Grijs 
7023

Bruin
8019
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TRADITIONELE ROLLUIKEN
H E T  G A M M A

N i e u w b o u w
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TRADITIONELE ROLLUIKEN

ROLLUIKEN

TRADI

 + PERSONALISATIE

N i e u w b o u w

De bescherming van uw comfort

De traditionele rolluiken passen zich aan 
aan alle houten of gemetselde rolluik-
kasten, bij nieuwbouw of renovatie.

Ze worden volledig ingewerkt in de gevel en 
staan dus garant voor strakke schoonheid.
Ze zijn veilig en garanderen een optimale 
lichtinval. Voor nog meer comfort zijn ze 
bovendien verkrijgbaar in de versie met 
zonne-energie.

TRADITIONEEL



Deze rolluiken zijn volledig ingewerkt. 
Opgerold zijn ze onzichtbaar en  
garanderen ze een maximale lichtinval.

Traditioneel rolluik

24

TRADI VE2

Bestaande rolluikkast 
TRADI VEO 
Snelle montering dankzij 
de voorgemonteerde consoles

TRADITIONEEL 
ROLLUIKBLAD
VE²/VEO



ROLLUIKEN
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PERFECT INGEWERKT
• De rolluiken VE2/VEO zijn heel compact en 
perfect geschikt voor houten constructies 
en dunne muren.
• De gemotoriseerde versie, zelfdragend en  
zonder uitsprong, leent zich uitstekend  
voor veranda's.
• De afwerking is bijzonder 
verzorgd: de geleider heeft een rond design.

TRADI

GROTE BREEDTES
Voor ramen tot 4,5 m breed. 

TRADITIONEEL ROLLUIK 
VE²/VEO

PERSONALISATIE  pagina 26
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AFMETINGEN

• Maximumbreedte 4 ,5 m
• Maximumhoogte 3,55 m
Afhankelijk van het model en  
de configuratie

MAKKELIJK ONDERHOUD 
De discrete, verborgen stoothaken garanderen 
een makkelijke demontering van het rolluikblad.

De traditionele rolluiken passen zich aan aan alle 
houten of gemetselde rolluikkasten, bij nieuwbouw 
of renovatie. 

1 /

2 /
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Bruin**
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ALUMINIUM LAMELLEN 
Lamellen 37, 50 & 55

Metaalkleur 
DB 703

Grijs

Beige 1

Buiten: Grijs 7016
Binnen: Grijs

LAMELLEN VAN THERMISCH ALUMINIUM
Lamellen 37

Wit

Buiten: Gouden eik
Binnen: Grijs

Buiten: Wit
Binnen: Grijs

Lamellen 37, 50 & 55

PVC LAMELLEN 

R
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U
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B
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D

*uitsluitend LA 37 & 50 **uitsluitend LA55

Lamellen 37 & 50

Voor een gelijkmatig gekleurd rolluik 
met nog meer design kunt u kiezen uit 
meer dan 180 RAL-kleuren (beschikbaar 
voor aluminiumlamellen 37 en 50 mm). 

ALUMINIUM, 
sterk en kleurrijk

• Stevig en beschermend (ΔR tot 0,25). 
• Lamellen van 37, 50, 55 of 56 mm 
tot 4m50
• Breed kleurenpalet
• Voor een nog betere isolatie, thermisch 
rolluikblad verkrijgbaar in optie

37 mm 50 mm

DESIGN ROLLUIKBLAD

PVC: voordelig

• Voordelig en isolerend (ΔR tot 0,22). 
• Lamellen van 37 of 55 mm  
tot 2 m breedte. 
• 3 kleuren 

37 mm 50 mm

S o b e r  o f  k l e u r r i j k . . .  a a n  u  d e  k e u z e !

55 mm

55 mm 56 mm

*KLEUREN

RAL

Wit 
9001

Grijs
7038

Wit

Grijs
7016

Beige

Grijs
7022

Beige
1015

Gouden 
eik Metaalgrijs

Grijs
7039*

Zwart 
9005

Grijs
2900*

Rood 
3004*

Zwart
2100*

Wit 
9001

Blauw
5011*

Groen 
6009*

Bruin
8014*

Grijs 
7023*

Groen 
6005*

Grijs 
7012*

Canon
blauw*

Ierse 
eik*

Grijs 
7021*

Grijs
9007*

Donker 
bruin*

1 niet beschikbaar in lamel 50 P500
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Geef uw rolluiken  
een persoonlijke toets!

Combineer de kleuren van de geleiders, 
onderlat en lamellen om een rolluik naar 
uw smaak.

Geleiders

Rolluikblad

Onderlat

ROLLUIKEN

TRADI

N i e u w b o u w

LAMELLEN VAN THERMISCH ALUMINIUM

GELEIDERS EN ONDERLAT

Glad gesatineerd uitzicht

K
A

D
ER

Wit Grijs
70163

BeigeMetaalgrijs Bruin

* Naargelang het aanbod en de geldende tarieflijst

Glanzend glad uitzicht / mat gestructureerd / glad gesatineerd / mat glad / metaal gestructureerd

RAL

Gouden 
eik2

Wit 
90013

Grijs
70383

Gestructureerd mat uitzicht

Wit 
9001

Grijs 
7021

Grijs 
7023

Bruin
8019

2 Behalve eindlamel LA55 en TRADI RENO       3 Uitsluitend eindlamel
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Welcome

INNOVATIE IN DIENST VAN PERFECTIE

Niets aan het toeval overlaten, alle details tot in de 
puntjes verzorgen, alle etappes van dichtbij opvol-
gen: perfectie is bij Soprofen méér dan een ideaal. 
Het is een concrete realiteit, voor ons en voor de 
duizenden klanten die ons al meer dan 35 jaar  
hun vertrouwen schenken.

Onze rolluiken, garagepoorten en zonwering  
worden intern door onze eigen R&D afdeling  
ontwikkeld en voortdurend verbeterd. Om de  
kwaliteit te vrijwaren houden wij de productie  
ook volledig in eigen hand.

Tussen alle producten die wij u voorstellen in deze 
catalogus, vindt u ongetwijfeld het product dat voor 
100% voldoet aan uw verwachtingen.

Ook dat verstaan wij onder zin voor perfectie.
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SOPROFEN
495

8

MEDEWERKERS

SITES WAARVAN
2 IN BELGIË

MERTZWILLER 
(67)

FROIDECONCHE (70)

CHAMPAGNEY (70)CHOLET (49)

MARSSAC- 
SUR-TARN (81)

LASSAY (53)

LOKEREN 

CHARLEROI 

OOG VOOR DETAIL

Alle onderdelen van onze producten  
zijn belangrijk en dragen bij tot het 
comfort, de veiligheid en de kwaliteit  
die u verwacht.
Wij besteden ook bijzondere aandacht  
aan het design van onze producten.

In uw buurt op maat 
gemaakte producten

INNOVATIE ZIT IN ONS DNA

Ons R&D-team ontwikkelt producten met 
honderden mechanische onderdelen en is 
permanent op zoek naar technieken om de 
prestaties nog te verbeteren.
Onze processen en octrooien 
worden voortdurend herzien om u altijd  
de beste producten  te kunnen aanbieden 
die op de markt te vinden zijn.

INTERNATIONALE GROEP MET 
VESTIGINGEN IN FRANKRIJK EN 
BELGIË

Soprofen maakt deel uit van de Franse 
groep Bouyer Leroux.
Wij zijn hoofdzakelijk gevestigd in 
Frankrijk (+ 2 sites in België) en al onze 
sites beschikken over de modernste 
uitrusting om u de hoogste kwaliteit 
te kunnen bieden. Onze producten 
worden volledig vervaardigd in onze 
fabrieken.

MADE IN 
BELGIUM
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Een onderneming van de groep Bouyer Leroux
www.soprofen.be

DE PRODUCTEN VAN SOPROFEN

ROLLUIKEN ZONWERINGGARAGEPOORTEN

ROLLUIKEN
 

HORREN

ZONNELUIFELS BUITENJALOEZIEËN

SCREENS

GARAGE-
POORTEN
 

MADE IN 
BELGIUM


