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PPrroossoollee  iiss  eeeenn  ffaabbrriikkaanntt  vvaann  ((iinnbbrraaaakkwweerreennddee))  rroolllluuiikkeenn  eenn

bbuuiitteennzzoonnwweerriinngg..  VVaannuuiitt  oonnss  bbeeddrriijjff  iinn  RReeeeuuwwiijjkk  lleevveerreenn  wwiijj

mmaaaattwweerrkkpprroodduucctteenn,,  zzooaallss  rroolllluuiikkeenn,,  kknniikkaarrmmsscchheerrmmeenn,,  uuiitt--

vvaallsscchheerrmmeenn,,  mmaarrkkiieezzeenn,,  tteerrrraassoovveerrkkaappppiinnggeenn,,  sseerrrreezzoonnwweerriinngg

eenn  ssccrreeeennss  aaaann  ccoonnssuummeenntteenn,,  mmaaaarrooookk  aaaann  ddee  zzaakkeelliijjkkee  mmaarrkktt

zzooaallss  ddeeaalleerrss  vvaann  zzoonnwweerriinngg,,  ddaakkkkaappeelllleenn--  eenn  kkoozziijjnneennffaabbiikkaann--

tteenn  eenn  aaaannnneemmeerrss..  

WWiijj  wweerrkkeenn  vvaannuuiitt  ddee  vviissiiee  ddaatt  zzoonnwweerriinnggpprroodduucctteenn  iinn  pprriinncciippee

mmaaaattwweerrkkpprroodduucctteenn  zziijjnn..  EEeenn  ggooeeddee  aaffsstteemmmmiinngg  oopp  ddee  wweennsseenn

vvaann  ddee  kkllaanntt  eenn  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  ddiiee  hheett  ((wwoooonn))oobbjjeecctt  oonnss

bbiieeddtt,,  iiss  aabbssoolluuttee  hhooooffddzzaaaakk..  DDiitt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  wwiijj  hheett  bbeellaannggrriijjkk

vviinnddeenn  aaccttiieeff  mmeett  uu  mmeeee  ttee  ddeennkkeenn  oovveerr  ddee  jjuuiissttee  oopplloossssiinngg  vvoooorr

uuww  kkllaanntt..  DDoooorr  hheett  ppeerrssoooonnlliijjkkee  ccoonnttaacctt  ddaatt  wwiijj  mmeett  uu  oonnddeerr--

hhoouuddeenn,,  oonnzzee  ‘‘iinn--hhoouussee’’  pprroodduuccttiiee,,  hheett  aaaannhhoouuddeenn  vvaann  eeeenn

rruuiimmee  vvoooorrrraaaadd  oonnddeerrddeelleenn  eenn  oonnss  eerrvvaarreenn  ppeerrssoonneeeell  zziijjnn  wwiijj  iinn

ssttaaaatt  kkoorrttee  lleevveerrttiijjddeenn  aaaann  ttee  hhoouuddeenn..
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RROOLLLLUUIIKKEENN  IINN  OOPPKKOOMMSSTT
Rolluiken zijn in opkomst in Nederland. Op zich begrijpelijk,
want het aantal huis- en winkelinbraken is toegenomen. Het
rolluik is bij de meeste mensen bekend als bescherming tegen
winkelinbraak. Dit product steeds meer wordt gewaardeerd
door de particuliere markt. Een rolluik is niet alleen zeer effec-
tief om eigendommen te beschermen tegen inbraak en van-
dalisme, het houdt ook zon, geluid en kou buiten de deur.
Consumenten voelen zich veiliger en kunnen aanzienlijk be-
sparen op hun energielasten.”

AAAANNSSTTUURRIINNGG
Net al zonwering kunnen rolluiken op verschillende manieren
aangestuurd worden. Prosole Zonwering biedt u de beste en
de gebruiksvriendelijkste oplossing door de elektronische be-
diening met vaste schakelaar of handzender met één of meer-
dere kanalen. De bediening kan worden aangesloten op een
beveiligingssysteem zodat de rolluiken bij brand automatisch
openen. Ook is het mogelijk de bediening bij calamiteiten
over te dragen aan een alarmcentrale of meldkamer. Een an-
dere mogelijkheid is handmatig door middel van een band-
opwinder. Opties zijn verder: zon- en windautomaat, tijdklok
en windbeveiligers. In de rolluiken en zonweringsproducten
plaatsen wij standaard Nice-motoren.Een andere motor kan
tegen meerprijs worden geleverd

MMAATTEERRIIAAAALLGGEEBBRRUUIIKK
De rolluiken worden bij Prosole Zonwering in eigen productie
geassembleerd. De materialen zijn van hoogwaardige allumi-
nium. De lamellen zijn volgeschuimd en dat biedt stevigheid
en isolatie en werkt preventief tegen inbraak. De meeste rol-
luiken worden geleverd in de RAL-kleuren 9001 (creme/wit)
en 9010 (wit). Andere kleuren zijn tegen meerkosten leverbaar.
Toeleverancier van de rolluikonderdelen Lakal. Levering van
andere merken rolluiken is eveneens mogelijk.”

OONNZZEE  WWEERRKKWWIIJJZZEE
Wanneer de klant een bestelling bij Prosole Zonwering
plaatst, ontvangt de klant een offerte die per mail wordt be-
vestigd. Als men kenbaar maakt behoefte te hebben aan een
vakkundig advies alvorens tot bestelling over te gaan, neemt
één van de medewerkers van Prosole Zonwering binnen twee
werkdagen contact op. In overleg zal worden bepaald wat
nodig is om tot een passende oplossing te komen.
“Binnen de afgesproken levertijd krijgt men vaeen bericht
wanneer het zonweringsproduct klaar is. U kunt het product
of de producten persoonlijk in Reeuwijk afhalen. Maar gebrui-
kelijk is dat Prosole Zonwering ook de montage verricht. Zo
blijft Prosole verantwoordelijk van het begin tot het eind en
zitten alle onderdelen en handelingen in de garantie.

MMOONNTTAAGGEEMMOOGGEELLIIJJKKHHEEDDEENN
Desgewenst kunnen de aangeschafte producten door
Prosole Zonwering worden gemonteerd. De vakkundige
monteurs beschikken over ruime ervaring en kennis om
flexibel mee te denken over de montagemogelijkheden.

GGAARRAANNTTIIEE
Op de rolluiken en de motoren wordt een garantie van
vijf jaar toegepast. 

WWAAAARROOMM  EEEENN  RROOLLLLUUIIKK  VVAANN  PPRROOSSOOLLEE::
� ‘Ouderwets’ handwerk
� ‘Advies op maat
� ‘Hoogwaardig materiaal
� ‘Scherp geprijsd

IINNFFOORRMMAATTIIEE
Informatie over de producten en de prijzen van Prosole,
kan men opvragen: telefoon 0182-623934, of
mailadres:verkoop@prosole.nl.  Wil men dat een verte-
genwoordiger vrijblijvend langs komt, dan kan men dat
aangeven. Persoonlijk contact is belangrijk.


