
Optimale bescherming 
voor een veilig woongenot.

De synthese van functionaliteit en schoonheid.
Rolluiken en Rolluikkasten

Rolluiken bieden veel voordelen die de waarde van uw huis kunnen 

verhogen. Rolluiken van VEKA geven een hoge warmtedemping waardoor 

forse besparingen in de stookkosten worden gerealiseerd. 

Omgekeerd in de zomer houden rolluiken de warmte buitenshuis en 

blijft de temperatuur aangenaam zonder gebruik te maken van 

airconditioning. Daarnaast werken rolluiken inbraakvertragend, zijn 

ze geluiddempend, geven ze bescherming tegen licht en inkijk en 

zijn ze vriendelijk in onderhoud.



Optimale bescherming 
voor een veilig woongenot.

Rolluiken zijn geluidwerend, 

zonwerend, verduisterend en 

inbraakvertragend.

Rolluiken zijn een typisch VEKA product en 
bieden als zodanig de optimale synthese 
van functionaliteit en schoonheid. De voor-
delen op een rijtje: 

Warmtedemping
Beperking van het warmteverlies tot wel 
50%, verbetering van de energiebalans bij 
grote temperatuurverschillen in de winter. 
Door een juiste montage van de rolluiken 
(minimaal 40mm) ten opzichte van de 
ramen ontstaat een stilstaand luchtbuffer 
voor de best mogelijke warmtedemping.

Warmtebescherming
Rolluiken leveren een optimale zomerse 
warmtebescherming, de rolluiken zijn trap-
loos in te stellen waardoor ongewenste ver-
warming van buiten kan worden gereguleerd.

Geluiddemping
Het plaatsen van rolluiken leveren een 
aanzienlijke demping van het buitengeluid.
Een juiste montage, door gespecialiseerde 
VEKA fabrikanten, geeft een optimale 
verhouding tussen rolluiken en raam.
Belangrijk voor een goede demping van 
geluid van rolluiken is een hoog gewicht 
aan materiaal van de rolluikstaven.

Licht- en inkijkbescherming
Lichtinval kan met rolluiken traploos worden 
geregeld, verduistering is belangrijk voor de 
nachtrust van bijvoorbeeld kleine kinderen. 
Lichtdemping voorkomt bij veel zon het 
binnenkomen van UV licht, zo bestaat er 
minder kans op verkleuring van meubels, 
tapijten en ander huisraad, geheel of deels 
gesloten rolluiken geven meer privacy .

Inbraakbeveiliging
Neergelaten rolluiken geven een gevoel 
van veiligheid, kans op inbraak wordt 
kleiner, het gebruik van rolluiken werkt 
inbraakvertragend.

Wind- en weerbestendig
Bescherming tegen weersinvloeden geeft 
minder onderhoud aan ramen en kozijnen.
Geleiding van vocht door afgeschuind 
bodemprofiel.

www.vekakozijn.nl


