
Rolluiken op zonne-energie
Het gemak van Solar – Solar à l’aise: Solarrolluik van Solaise, 
powered by Bubendorff Solar. Voor de meest veeleisende klant.
Een rolluik plaatsen was nog nooit zo eenvoudig. Geen gedoe 
meer met kabels naar binnen brengen, gaten doorheen de 
muren boren, storende kabelgootjes leggen. Solarrolluiken zijn 
een vaste waarde geworden om het energieverbruik alsook het 
binnenklimaat te beheersen.
Solarrolluiken zijn tevens esthetisch en passen op elke gevel. De 
zonwerende en isolerende lamellenblokkeren de schadelijke 
zonnestralen en houden warmte en licht optimaal tegen zodat 
jouw woning een comfortabele binnentemperatuur heeft.

Het meest éénvoudige solarrolluik = 100% draadloos. 
Solarrolluik - powered by Bubendorff Solar - is het EERSTE 
rolluik op zonne-energie dat perfect werkt. Makkelijk te 
plaatsen, geen bedrading naar binnen, geen bedrading 
doorheen de woning, geen kap-of breekwerken. Bevestig het 
rolluik met 4 of 6 schroeven en het werkt. En bij 
stroompanne blijft Solarrolluik gewoon functioneren.
Meer dan 10 jaar ervaring met zonne-energie zorgt ervoor 
dat deze technology een hele generatie vòòrstaat op alle 
mogelijke concurrenten. Solarrolluik is 100% betrouwbaar.
Gewoon daglicht is voldoende om het zonnepaneeltje te 
voorzien van energie. De zonnecel kan geplaatst worden op 
elke gevel - Noord, Oost, Zuid en West. De accu is 
geïntegreerd in  de motor en is daardoor helemaal 
afgeschermd.

Solarrolluik: eenvoud is geniaal

Zonnepaneel: Zorgt voor het opladen van de geïntegreerde accu. 
Direct zonlicht is niet noodzakelijk, enkel voldoende daglicht. 
Kan ook met aparte zonnecel worden geleverd voor ramen in de 
schaduw of onder een balkon/dakoversteek.
Motor: Geruisloze 12V solarmotor (merk Bubendorff, de absolute
Nr 1 op vlak van solar) met 2 variabele snelheden. Getest op 
21.000 cycli (ca 20 jaar indien dagelijks 3 x op en neer).
Bediening: Draadloze handzender en optionele handzender of 4-
kanaalszender (met tijdklok) voor groepsbediening.
100% autonoom, 100% draadloos. 
Beveiliging: Solarrolluik werkt ALTIJD. Ook wanneer de stroom 
uitvalt ingeval van stroompanne of brand.
Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op alle onderdelen. Ook op 
motor, accu en zonnecel. 
Levensduur: Getest op 21.000 cycli en gecertificeerd (CE + NF)
Kleuren: Lamellen: Solarroluik gebruikt enkel de beste lamellen,
dubbelwandig en geïsoleerd voor een optimale warmte- en 
lichtwering.Deze lamellen zijn beschikbaar is ca 23 verschillende, 
hedendaagse kleuren.
Kleuren: Kast, geleiders en onderlat: standaard 206 RAL kleuren 
in 70% glansgraad (RAL classic collection K7) inclusief 14 
fijnstructuurkleuren, zonder meerprijs.

Solaise Solarrolluik: overzicht en innovaties



www.solaise.be

AUTO PILOT
De Solarrolluiken zijn standaard uitgerust met een Auto Pilot. 
In de zomer worden zij standaard aangestuurd doormiddel 
van temperatuur en zonlicht. Zeer handig tijdens uw 
afwezigheid om opwarming te voorkomen. In de winter zal 
het Solarrolluik automatisch sluiten bij invallende duisternis 
en koudere temperaturen. Deze functie kan gemakkelijk 
worden gedeactiveerd via de handzender. 

ISOLATIE
Optimale isolatie voorkomt opwarming in de zomer en 
isoleert optimaal in de winter.

DESIGN
De compacte, vierkante of 45° afgeschuinde kast en elegante 
geleiders zorgen voor een mooie integratie op de gevel.

VEILIGHEID
Inbraakbeveiliging: elk gesloten Solarrolluik is compleet 
vergrendeld dankzij een gepatenteerde optilbeveiliging.

Solarrolluik voordelen
- Geen breekwerken, geen bekabeling, geen

stroomaansluiting, geen kabelgootjes. 100% draadloos.
- Zeer snelle montage: 4 schroeven en het werkt.
- Compacte kast (vierkant of 45° afgeschuind) met elegante

zonnecel.
- Geintegreerde accu (zit volledig beschermd in de motor). 
- Grote keuze aan geleiders, smal of standaard.
- 206 RAL kleuren (waarvan 14 fijnstructuurkleuren) zonder

meerprijs 
- Keuze uit ca 23 verschillende lamelkleuren.
- Hoogwaardige zonnecel met hoog rendement.

Technische eigenschappen

- Max. breedte: 3000 mm / Max. hoogte: 2800 mm
(max 5m2)
- Bediening: radiogestuurde solarmotor Bubendorff 12V,
incl. 1 handzender

- Bedieningsopties: extra zender voor groepsbediening,
4-kanaalszender met geïntegreerde tijdklok, iDiamant
app voor smartphone.

- 206 RAL kleuren (waarvan 14 fijnstructuurkleuren)
beschikbaar zonder meerprijs.

- Accu: geïntegreerd in de motor, volledig afgeschermd.
- Zonnecel (opbaouw) met hoog rendement bevindt zich steeds
rechts, van binnenuit bekeken, of met aparte zonnecel voor
ramen in de schaduw of onder een balkon.

- Kastvorm: vierkant of 45° afgeschuind (150 - 165 - 180 - 205)
- Geleiders: 53 x 22 of 45 x 22.
- Garantie: 5 jaar op alle onderdelen. Ook op accu, zonnecel
en motor.
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