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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

09.4.2     ROLLUIKEN

Wie denkt dat rolluiken, en speciaal voorzetmodellen, een verschijnsel van deze tijd zijn moet eens de afbeeldingen 1
en 2 bekijken. Rolluiken die duidelijk de stijl van de jaren 20 of 30 hebben. Ze zijn in deze 19e-eeuwse panden in
Mâcon blijkbaar later aangebracht. 

afb. 09.4.2 - 1 afb. 09.4.2 - 2

De nu verkrijgbare rolluiken voor buitenmontage (van aluminium of kunststof) zijn strakker van vorm, volgens som-
migen veel minder stijlvol. Voor een esthetisch bevredigende plaatsing moet een voldoend diepe raamnis aanwezig zijn.

afb. 09.4.2 - 3 Rolluik met binnenliggende rolkoker
afb. 09.4.2 - 4 Rolluik, hier bij een deur, met buitenliggende rolkoker. Ja,

voor de koker van dit 2,2m lange rolluik was de nis niet diep genoeg.

In afbeelding 3 is het rolluik buitenliggend, de rolkoker ligt daarachter. In afbeelding 4 is een rolluik met buitenliggende
rolkoker gemonteerd, omdat het om een porte-fenêtre ging en de raamnis niet voldoende diep was zoals op afb. 3. Een
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reserve 7
porte-fenêtre is immers hoger dan een raam, dus het opgerolde rolluik is dik.
 Op afbeelding 5 past de rolkoker, hoewel buitenliggend, net in de raamnis.

afb. 09.4.2 - 5

afb. 09.4.2 - 6

Modern rolluik in een monumentenpand, afb.6 -  ik weet niet of ik dat geslaagd vindt.

Voor rolluiken bestaan diverse vormen van hand- en elektrische bedieningen, ook afstandbediend, ook programmeer-
baar (op tijdklok, of weersafhankelijk, of de luiken gaan open en dicht, ook als u niet aanwezig bent). Er bestaan ook
modellen waarvan het frame schuin uitgezet kan worden (zie onder 09.4.3 bij Persiennes).
Voor een overzicht over de hedentendage leverbare techniek zie hier bij France Fermetures.

 Bij plaatsing van compleet nieuwe
ramen bestaat de mogelijkheid een
model met geïntegreerd rolluik te
kiezen, de rolkoker zit dan als het
ware in de latei (afbeelding 7: volet
roulant en linteau).
Hierbij moet men wel erop letten dat
de rolkoker geen koudebrug (pont
thermique) vormt.
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afb. 09.4.2 - 7

afb.09.4.2 -8 Coffret of a retrofitted roller shutter, placed on the inside against the lintel
- much nicer than the outside coffrets on pic.3-6.

 Ook voor renovatieprojecten
bestaan diverse modellen van
ramen met geïntegreerd rolluik; het
raam is dan iets minder hoog dan
het oorspronkelijke om ruimte voor
de rolkoker te laten. Dit ziet dan van
binnen bij voorbeeld zo uit als op
afbeelding 8.
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