ROLLUIKEN

WINSOL MAAKT JE WON
Bij Winsol dagen we onszelf steeds opnieuw
uit in de zoektocht naar vernieuwende
oplossingen. We stellen jouw comfort
voorop en weten iedere uitdaging succesvol
aan te pakken. Al meer dan 140 jaar maken
onze vakspecialisten dat elke dag voor
jou waar.
Bij Winsol hebben we maar één doel: je huis klaar
maken voor de toekomst. Dat begint bij het zoeken
naar oplossingen die jou een maximaal comfort bezorgen en van jouw huis een energiebewuste omgeving
maken. Daarom werken we steevast met kwalitatieve
producten die niet alleen het oog strelen, maar ook een
leven lang meegaan.

144 JAAR BELGISCHE KWALITEIT
Kwaliteit is één van de belangrijkste kenmerken van
Winsol. Dit wordt dagelijks weerspiegeld in onze
producten dankzij onze jarenlange knowhow in combinatie met een 100 % Belgische productie. Meer dan 140
jaar is Winsol nog steeds op en top Belgisch. Ons eigen
hoogtechnologisch machinepark maakt het mogelijk
om iedere woning te voorzien van een product op maat.
Door zelf te produceren kunnen we de nadruk leggen op
precisie en afwerking, wat dan weer de kwaliteit van jouw
eindproject ten goede komt. Alle producten worden via
een uitgekiend productieproces vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen. Hierbij leggen we de nadruk op
innovatie, kwaliteit en duurzaamheid, waardoor we telkens opnieuw producten kunnen afleveren waar jij heel
lang van kunt genieten.

STREVEN NAAR INNOVATIE
Doorheen de jaren evolueerde het productgamma van
Winsol van houten rolluiken naar aluminium of pvc rolluiken op zonne-energie. Ook nieuwe productlijnen zoals
ramen en deuren, zonwering, garagepoorten en terrasoverkappingen kenden hun introductie. Het voortdurend
streven naar innovatie resulteert in hoogwaardig maatwerk, met grote zorg voor design en duurzaamheid.
Winsol speelt tot op vandaag een toonaangevende rol in
de bouwsector en is jouw betrouwbare partner in ruwbouw, nieuwbouw en renovaties.
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NING COMPLEET
ONZE MERKPIJLERS

COMFORT

VEILIGHEID

ENERGIEBEWUST

Van een huis jouw thuis maken en
vervolgens op een comfortabele
manier genieten van de tijd die
je er doorbrengt. Dat vinden we
belangrijk. Denk hierbij niet enkel
aan gebruiksgemak en automatisatie, maar ook aan beperkt onderhoud, stille motoren, lucht- en
waterdichtheid, geluidswering en
isolatie.

Glas dat schadelijke zonnestralen filtert, water- en UVafstotende doeken voor zonwering, screen- en rolluikmotoren
met obstakeldetectie, vinger
klembeveiliging voor garagepoorten, inbraakwerende raamprofielen en beglazing, kiepramen
met anti-foutbediening... Elke dag
ontwikkelen we producten waarbij
jouw veiligheid en die van je gezin

Innoveren en denken aan de
toekomst is ook denken aan het
milieu. Vandaag hebben we al profielen die perfect geschikt zijn voor
passieve of zelfs energieneutrale
woningen, zonder in te boeten
aan design of budget. Zo zorgt
Winsol niet enkel voor jouw comfort, maar dragen we ook ons
steentje bij tot een groenere
wereld.

centraal staan.

PRODUCTGAMMA
Van deuren, ramen, rolluiken en screens: bij Winsol is het eenvoudig om je woning en terras in een uniform geheel uit te rusten. We gebruiken exact dezelfde materialen en kleuren voor je screens,
ramen, deuren, rolluiken en poorten. Nagenoeg alles wordt lokaal geproduceerd en gelakt in de Winsol-productiecentra, volgens strikt opgelegde Europese kwaliteitsnormen. Zo garanderen we een uniforme en kwalitatieve uitstraling van jouw woning.
DEUREN

SCREENS
ROLLUIKEN

RAMEN
LUIFEL
RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN

SCHUIFRAMEN

ROLLUIKEN

RAMEN EN
DEUREN

GARAGEPOORTEN

ZONWERING

POORTEN

RAAMDECORATIE

TERRASOVERKAPPINGEN
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VOORDELEN VAN ROLLUIKEN

5 VOORDELEN
VAN ROLLUIKEN
Rolluiken zijn nog altijd een vaste waarde bij de
afwerking van onze woning. En terecht, want
ze hebben meer voordelen dan je denkt. Naast
het comfort, bedieningsgemak en design zijn
rolluiken een 4-seizoensoplossing, wat wil zeggen
dat je ze het ganse jaar door gebruikt.

BESPAAR OP JE ENERGIEVERBRUIK
Wil je je energieverbruik verminderen maar zonder aan comfort
in te boeten? Rolluiken zorgen voor een extra isolatielaag zodat
jij het hele jaar door bespaart. Tijdens de winter houden ze de
warmte binnen en ‘s zomers blijft je huis lekker fris. Maar het
kan nóg duurzamer! Dankzij onze voorzetrolluiken op
zonne-energie bijvoorbeeld. Meer hierover op pagina 6.

HOUD LAWAAI BUITEN
Straatlawaai en voortdurende omgevingsgeluiden hebben een
grotere impact op onze gezondheid dan je denkt.
Voorzet- en inbouwrolluiken kunnen voor de nodige rust en stilte
zorgen, dankzij hun akoestisch isolerende eigenschappen.
Geven je buren een tuinfeestje met luide muziek?
Dankzij rolluiken krijg jij toch de nodige nachtrust.

EXTRA BESCHERMING
Rolluiken schrikken inbrekers af omdat ze elke inbraakpoging vertragen. Dankzij de versterkte onderlat en de
veiligheidsgeleiders maken we het hen sowieso extra
moeilijk.
Vertrek je op vakantie? Dankzij een automatisch sturingssysteem worden je rolluiken op vooraf ingestelde
tijdstippen op- en neergelaten. Zo wek je de indruk dat
er toch iemand thuis is en leid je inbrekers om de tuin.

REGEL DE LICHTINVAL
Rolluiken laten je toe een ruimte volledig te verduisteren
en bieden zo optimaal comfort voor bv. kinderkamers.
Het is bewezen dat we beter slapen in een goed verduisterde kamer. Dankzij rolluiken kan dit ook overdag!
Door te kiezen voor een rolluik met daglichtopeningen
regel je de lichtinval zelf. Dat maakt rolluiken ideaal voor
leefruimtes.

PRIVACY
Op bepaalde momenten bewaren we graag onze privacy. Bij gezellige familiemomenten heb je liever geen
pottenkijkers! Rolluiken zorgen voor intimiteit en privacy
en een warme, huiselijke sfeer.

ROLLUIKEN = DE ROOTS VAN WINSOL
Wist je dat het voor Winsol meer dan 140 jaar geleden allemaal begon bij rolluiken?
Dankzij onze jarenlange ervaring bieden we rolluiken van topkwaliteit aan waarbij we
comfort, veiligheid, energieverbruik en design hoog in het vaandel dragen.
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DE JUISTE KEUZE
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SOLARBOX

SOLARBOX:
VOORZETROLLUIK
OP ZONNE-ENERGIE
Op zoek naar een duurzame renovatieoplossing die uitsluitend
werkt op groene energie en er tegelijkertijd ook goed uitziet?
De Winsol SolarBox is wat je zoekt.

ZONDER KAP- EN BREEKWERK
De 2 discreet ingewerkte zonnepanelen verzamelen de
kostbare zonne-energie om de motor mee aan te sturen. Dat
wil ook zeggen dat er helemaal geen kabels of een stopcontact in de buurt van het rolluik moet zijn. Hierdoor is
de SolarBox uitermate geschikt voor snelle renovaties.
Bovendien gebeurt de installatie ervan aan de buitenkant
van het huis. Het kan dus ook als jij niet thuis bent!

RECHTE KAST
Maar je kan natuurlijk ook bij nieuwbouw opteren voor
rolluiken op zonne-energie. We bieden dit type aan met
een rechte kast en in 4 kastafmetingen: 137, 150, 165 en
180 mm. Hoe groter de raamoppervlakte die bedekt moet
worden, hoe groter de kast. Of kies voor de
XSMAX technologie. Dankzij de andere motor en
oprolas geniet je van 40 cm extra oprolhoogte in
vergelijking met gelijkaardige kastafmetingen.
Wanneer je kiest voor een ‘in de dag’-montage, beperk je de
hoeveelheid zichtbare kast aan de buitenkant van de woning.
Hoeveel kast er zichtbaar zal zijn hangt af van de dagmaat en
de grootte van de kast. Een ‘op de dag’-montage boven
het raam kan ook.

WERKT HET GANSE JAAR DOOR
De krachtige 4 Ah-batterij zorgt voor uitstekende prestaties, op elk moment van de dag en in elk seizoen van het jaar.
Dankzij de grote energiecapaciteit en de 2 zonnepanelen
gebruik je ook moeiteloos het rolluik in periodes waarin de
zon minder schijnt. Geen overbodige luxe, want we gebruiken
onze rolluiken in de zomer, maar ook in de winter.
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NEW

4 DESIGNOPTIES
De zonnepanelen zitten volledig verzonken in het profiel onderaan de kast. Dit zorgt in combinatie met de rechte kast voor een
strak en esthetisch resultaat. Jij kiest zelf waar we die panelen monteren (symmetrisch of asymmetrisch) en hoe we het
geheel afwerken.
Kies uit 3 kwalitatieve afwerkingen:
 Standard
We lakken het profiel met de zonnepanelen in dezelfde kleur
als de kast en de geleiders en zorgen zo voor een uniform
geheel. Jij kiest om de zonnepanelen links en rechts (symmetrisch) in te werken of beide panelen aan dezelfde kant
(asymmetrisch).
 Black Belt
De onderzijde van het profiel heeft dezelfde kleur als de zonne
panelen. Hierdoor krijg je een symmetrisch zwarte band met
een moderne look and feel, waarbij je de panelen amper
opmerkt. We monteren aan beide kanten een zonnepaneel.
 Colour
Wil je zonnepanelen nóg meer wegwerken? Dat kan! In dat
geval bedrukken we subtiel de zonnepanelen in dezelfde kleur
als de kast. Het resultaat is een harmonieus geheel met de
rest van de raamconstructie. De panelen worden symmetrisch verwerkt in het profiel (links en rechts).

SOLARBOX: ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE
• Snellere installatie zonder kap- en breekwerk
• Duurzaam en 100 % groene energie
• 2 subtiel ingewerkte zonnepanelen
• Ideaal voor snelle renovaties
• Lange levensduur dankzij de krachtige 4 Ah batterij
• Werkt het ganse jaar door
• 4 designopties: symmetrisch en asymmetrisch
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VOORZETROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN:
IDEAAL BIJ RENOVATIES
Dit type rolluiken wordt tegen de gevel of in de
dagopening van het raam gemonteerd en is ideaal
bij renovatieprojecten. Omdat er niet gekapt moet
worden verloopt de installatie makkelijk en snel.
Nog een voordeel? Je hebt geen kast aan de binnenkant van de muur en dus minder storende elementen in je interieur.

5 KASTGROOTTES
Hoe groter het raam, hoe groter de kast zal zijn om
het volledige rolluik mooi te kunnen oprollen. Maar
ook het type lamel en de gekozen bediening spelen
een rol in de keuze van de kastmaat.
Wij bieden onze voorzetrolluiken (zonder zonneenergie) aan in 5 maten: 137, 150, 165, 180 en
205 mm. Onze adviseurs begeleiden je altijd naar de
meest compacte kast voor jouw project.
Bovendien geniet je met de optionele XSMAX technologie van 40 cm extra oprolhoogte in vergelijking met
gelijkaardige kastafmetingen.

MODERNE OF KLASSIEKE LOOK
45° afgeschuinde kast

Afgeronde kast

Halfronde kast

Bij voorzetrolluiken is de kast zichtbaar. Deze bepaalt
dus mee het uitzicht van de gevel van je woning.
Winsol biedt 3 type kasten aan: 45° afgeschuind,
afgerond* en rond**. Er is dus altijd een kast die aansluit bij je woning, of die nu eerder modern of landelijk is.
* De afgeronde kast is niet beschikbaar bij kastdieptes 137 en 165 mm.
** De ronde kast is niet beschikbaar bij kastdiepte 150 mm.

WIST JE DAT EEN RAAM MET VOORZETROLLUIK TOT 32 %
BETER ISOLEERT DAN EEN RAAM ZONDER ROLLUIK?
Dat komt doordat dit type rolluik volledig aan de buitenkant van de muur wordt geplaatst,
waardoor we geen gaten moeten maken in de binnenmuur en er geen warmte verloren kan gaan.
De isolatiewaarde is ook afhankelijk van het type lamel en het materiaal ervan (pvc of aluminium).
Ontdek onze lamellen op pagina 12.
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INBOUWROLLUIKEN

INBOUWROLLUIKEN:
STRAK EN ESTHETISCH
Deze soort rolluiken wordt - zoals de naam het zegt ingebouwd in de spouwmuur boven een raam of een
deur. Je ziet dus geen externe elementen - zoals een
kast - op de gevel. Voor inbouwrolluiken moet voldoende plaats voorzien worden in de spouwmuur boven het
raam. Bespreek zeker vooraf met je aannemer of archi
tect de mogelijkheden. Inbouwrolluiken zijn geschikt
voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

BIJZONDER VEILIG
Naast het esthetisch aspect zijn inbouwrolluiken ook bijzonder veilig: dankzij de afgesloten en naadloos geïnte
greerde kast is het mechanisme onbereikbaar voor
indringers. Houd er wel rekening mee dat er aan de binnenzijde nog een omkasting moet voorzien worden, mét
de nodige isolatie natuurlijk.

LANGE LEVENSDUUR
Daarnaast is ook de materiaalkeuze belangrijk. Winsol
heeft meer dan 140 jaar ervaring in rolluiken en dat
merk je. Wij gebruiken enkel dubbelwandige lamellen uit
pvc of aluminium (gevuld met isolerend polyurethaan
schuim). De onderlatten en geleiders maken we uit
geëxtrudeerd aluminium en we voorzien de nodige
dichtingen om warmteverlies via het rolluik te vermijden.

PERFECTE AANSLUITING
Of je nu kiest voor pvc of aluminium lamellen, onze rolluiken sluiten in gesloten toestand mooi aan op elkaar.
Bij pvc is dat door middel van inkepingen; bij aluminium
vergrendelen we de lamellen aan de zijkanten.
Rolluiken laten je toe om zelf de lichtinval te regelen. Je
kan zelf kiezen of je lamellen wil met daglichtsleuven en
hoeveel de opening ervan moet zijn. Advies nodig? Kom
langs in een van onze showrooms en onze experts leggen je alles haarfijn uit.
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OPBOUWROLLUIKEN:
RAMEN EN ROLLUIKEN
IN ÉÉN
Een grote renovatie mét nieuwe ramen en rolluiken? Dan zijn opbouwrolluiken
ook een optie. Bij dit type rolluik wordt de rolluikkast in onze fabriek al bovenop
het raamprofiel gemonteerd. We leveren een kant-en-klaar product dat vakkundig
en vlot wordt geïnstalleerd door onze installateurs. Bovendien is dit type ideaal
wanneer er weinig ruimte is boven het raam.

DE PERFECTE COMBINATIE
VAN RAAM EN ROLLUIK
De kunststof rolluikkast en je raam vormen 1 harmonieus
geheel, waardoor de kast ook minder opvalt. Of je nu kiest voor
pvc of aluminium ramen, opbouwrolluiken passen overal bij. We
lakken de kast, geleiders, onderlat en lamellen in de kleur van
jouw keuze.
We voegen eventueel een aluminium voorplaat toe in dezelfde
kleur als de raamprofielen voor een nóg betere match. Dezelfde kleur als de rest van het schrijnwerk of een contrasterende
tint, de keuze is aan jou!

Wanneer er boven het raam voldoende ruimte is, bijvoorbeeld
bij vervanging van inbouwrolluiken, zal de kast enkel aan de
binnenkant zichtbaar zijn. Of je laat de huidige kast van de inbouwrolluiken zitten.

UITSTEKENDE ISOLATIE
Omdat het raam en de rolluikkast uit 1 stuk bestaan is deze
volledig lucht-, water- en winddicht. Daar waken we ook op
tijdens het productieproces. Geen tochtgaten en koudebruggen en dus geen warmteverlies. Opbouwrolluiken behoren tot
de best isolerende op de markt en besparen zo heel wat op je
energiefactuur.

WANNEER KIEZEN VOOR OPBOUW?
 Er is boven het raam niet voldoende ruimte om
de rolluiken in te bouwen
 Bij een renovatie of nieuwbouw met tegelijkertijd
nieuwe ramen en rolluiken
 Je wil niet nog een aparte kast laten maken door
een schrijnwerker
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ROLLUIKEN VOOR ELKE STIJL

ROLLUIKEN VOOR ELKE STIJL
Modern en minimalistisch of landelijk en charmant, stadswoning of vrijstaand, nieuwbouw
of renovatie… Voor elke bouwstijl en elk type woning heeft Winsol de gepaste rolluiken, altijd
volledig op maat van jouw woning!
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PERSONALISEER
JE ROLLUIKEN
LAMELTYPES: ALUMINIUM OF PVC

WELKE LAMEL KIEZEN?

Onze rolluiken zijn beschikbaar met pvc of aluminium lamellen. Pvc is een goedkoper materiaal met hoge isolatiewaardes. Aluminium is sterker en daardoor beter geschikt
voor grote rolluiken. Bovendien isoleren aluminium lamellen
ook uitstekend omdat ze polyurethaan schuim bevatten.
Beide materialen zijn uiterst onderhoudsvriendelijk.

Naast de materiaalkeuze kan je ook de afmetingen van de
lamellen kiezen. Hoe groter het raamoppervlak, hoe groter
de lamellen moeten zijn voor de stevigheid. Onze experts
kunnen je daarbij adviseren.

PVC LAMELLEN
•
•
•
•
•

Goeie isolatie
In de massa gekleurd
Krasbestendig
Ideaal voor kleinere oppervlaktes
Gevoeliger voor perforaties door bv. hagel

Verder hou je bij je lamelkeuze ook rekening met de:
• Hoogte van de lamel (minder hoog is een rolluik
opgebouwd uit meer rijen lamellen)
• Vormgeving van de lamel (esthetische redenen)
• Oproldiameter (DP 41 ALU is groter dan DP 37, maar
laat door de XSMAX technologie meer oprolhoogte toe in
dezelfde kast)

ALUMINIUM LAMELLEN
•
•
•
•
•

Kleurvast (gelakt)
Sterker en windbestendiger
Extra geluidsisolerend
Grote kleurkeuze
Grote oppervlaktes

| DP 37 - ALU

| N44 - PVC

| DP 41 - ALU

LIEVER EEN ANDERE KLEUR?
Wij lakken je rolluiken ook in een andere
kleur als je dat wenst!
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| DP 54 - ALU

| DP 75 - ALU

WIST JE DAT
de meest gekozen kleur voor de lamellen nog
altijd wit is? Maar ook antracietgrijze en vooral
zwarte lamellen zijn in opmars.

LAMELLEN
We geven je hieronder graag een kort overzicht van de beschikbare lamellen.

Aluminium lamellen

Pvc lamellen

Type rolluik
Type

Voorzet

N44



Voorzet met
XSMAX tech.

Afmetingen lamel

Afmetingen rolluik

Inbouw

Opbouw

Dikte
(in mm)

Hoogte
(in mm)

Max. breedte
(in m)

Max. hoogte
(in m)





8,5

44

2

2,8

H55



14

55

2,2

2,8

PLX



15

50

4

3,5

GFX



18

62

4,5

3,7

B55



15

55

3,5

3

DP37



8

37

2,5

2,8 - 3

DP54



13,5

54

4

3

DP40



9

40

3,5

2,8

DP55



14

55

4

3



9

40

3,6

2,8



20

75

5

3,3 - 4
(groot formaat)

8,5

41

3,2

3

DP40 HD



DP75

DP41









KLEUREN
Zeg het met kleur! Kies je voor je rolluiken dezelfde kleur als de rest van je buitenschrijnwerk of mag het iets anders zijn?
Laat je inspireren door het Winsol kleurengamma. Onze eigen lakkerij zorgt voor de perfecte tint die bij je gevel en ramen past.
Naast het standaardgamma zijn ook andere kleuren mogelijk aan een meerprijs.
Standaardkleurencollectie (kast, geleiders, lamellen en onderlat)

Wit
± RAL 9016

Metaalgrijs
± RAL 9006

Bruin
± RAL 8019

Antraciet
± RAL 7016

Zwart
± RAL 9005

Licht beige

Grijs
± RAL 7038

Betongrijs
± RAL 7023

Kwartsgrijs
± RAL 7039

Crèmewit
± RAL 9001

Donkerbruin Grijsbruin
± RAL 8028
± RAL 8019

Gouden eik
(alu)

Teak (alu)

Dennegroen
± RAL 6009
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BEDIENING & COMFORT

INTELLIGENTE
MOTOREN EN BEDIENING
Jouw comfort en gebruiksgemak, daar gaan we voor. Daarom kies je ook gewoon
zelf hoe je de rolluiken wil bedienen. Elektrisch, via het domoticasysteem in huis
of gewoon manueel.

ELEKTRISCHE BEDIENING: HET ULTIEME
COMFORT
Ga voor het meeste comfort en bedieningsgemak met een
elektrische buismotor. 1 druk op de knop en het rolluik doet
het zware werk zelf!
Nog een voordeel? Programmeer je rolluiken zodat ze automatisch openen en sluiten. Handig wanneer je niet thuis
bent!

ZONNE-ENERGIE OF MANUEEL
Is er geen stopcontact of elektrische bekabeling in de buurt van
het raam? Een gemotoriseerd voorzetrolluik op zonne-energie is een duurzame en makkelijke oplossing. Meer over deze
rolluiken op pagina 6.
Liever een manuele bediening? Je kan ook kiezen om je
rolluiken via een lint of een stang te bedienen.

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Bij Winsol dragen we veiligheid hoog in het vaandel voor al
onze producten. Dankzij de ingebouwde obstakeldetectie
stopt het rolluik meteen wanneer deze belemmerd wordt
tijdens het sluiten en voorkom je schade.
De versterkte onderlat en stevige lamellen in pvc of aluminium maken het daarnaast extra moeilijk voor ongewenste
gasten om je thuis via het raam binnen te dringen.

MAKKELIJKE EN INTUÏTIEVE BEDIENING
Bij Winsol kies je zelf hoe je je elektrische rolluiken of rolluiken op zonne-energie wil bedienen. Dat kan via wandzender
aan de muur, via een handige afstandsbediening of zelfs via
smartphone. Onze adviseurs helpen je graag bij je keuze!

Een selectie van het nieuwe gamma Somfy io hand- en wandzenders
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SOMFY
Voor een ultiem comfort en de hoogste
veiligheid doet Winsol al jaren beroep op
Somfy, Europees marktleider in motoren
voor rolluiken en zonweringen. Onze rolluiken zijn standaard uitgerust met betrouwbare
Somfy-motoren en draadloze io-homecontrol
bediening. Hiermee stel je de ingebouwde
motor met één druk op de knop in de gewenste positie. Ook wanneer je niet thuis bent bedienen de optionele io-sensoren automatisch
rolluiken, maar ook onze andere producten
zoals screens, luifels en terrasoverkappingen
naar de meest koelende of veiligste positie.

1

DRAADLOOS COMFORT MET IO
Somfy io-homecontrol is de nieuwe standaard voor een veilige en toekomstgerichte bediening van je motoren en accessoires. Motoren met io
maken niet alleen gebruik van een unieke, onkraakbare code-encryptie,
maar geven ook een terugkoppeling naar de zender die het commando
verstuurt.

2

OBSTAKELDETECTIE EN AUTOCORRECTIE
De universele Oximo io motor houdt automatisch de open- en sluit-instellingen bij en stelt deze periodiek bij zodat het rolluik altijd perfect opent en
sluit. De ingebouwde obstakeldetectie zorgt voor extra veiligheid en een
langere levensduur.

3

FLUISTERSTILLE SOMFY RS100 MOTOR
De nieuwste generatie RS100 io motor biedt alle voordelen van de Oximo
io maar genereert een nog lager geluidsniveau. De begin- en eindsnelheid
van deze motor is bovendien regelbaar, wat bijdraagt aan rustig openen
en sluiten.

4

BEDIENING MET SMARTPHONE OF TABLET
Met de wifi-bridge Connexoon io bedien je via de gratis app je niet alleen je
elektrische rolluiken, maar ook je zonwering, verlichting en garagepoorten
gemakkelijk vanuit je zetel of van waar ook ter wereld.

15

RAMEN EN
DEUREN

ROLLUIKEN

GARAGEPOORTEN

ZONWERING

TERRASOVERKAPPINGEN

RAAMDECORATIE

Nog vragen over rolluiken?
Stel ze gerust.
Bij Winsol hebben we meer dan 140 jaar ervaring met luisteren, meedenken, innovatieve
oplossingen bieden en topkwaliteit leveren. Vanaf het eerste ontwerp tot na de plaatsing.
Onze realisaties zijn altijd volledig op maat. We werken alleen maar met duurzame materialen
en vooruitstrevende technologieën. Winsol won 2 jaar op rij de Red Dot Design Award voor
het design van de Pergola SO! (2019) en de SolarFix screens (2020). Daarnaast zijn we ook
patenthouder van de Lumisol en Squaro luifels met ingebouwde verlichting.

Volg ons via:

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.eu

