Otra Vez is een zonwering en rolluikenfabriek
met een jarenlange ervaring.
Al onze producten zijn vervaardigd van
materialen die een jarenlang probleemloos
gebruik waarborgen.
Door onze eigen fabricage kennen wij het
product vanaf het moment dat het materiaal
bij ons binnenkomt tot en met het moment dat
het bij de eindgebruiker in gebruik is.
Op al onze producten geven wij twee jaar
volledige garantie en onze service en nazorg is
alom bekend.

Inbraakwerend

Otra Vez

Meer wooncomfort en
privacy, minder
energieverlies en inbrekers,
dat zijn nog maar een
paar voordelen van
Otra Vez Rolluiken.
O tr a Ve z Ro l l u i ke n ve r ho g e n
wooncomfort, privacy en veiligheid.
Ze weren zon, licht, warmte, kou,
geluid, inkijk, insecten en inbrekers.
Bovendien kunnen rolluiken vrijwel
probleemloos worden aangebracht
bij renovatie, bestaande bouw en
nieuwbouw. U regelt eenvoudig de
hoeveelheid binnenvallend licht,
zonnewarmte en frisse lucht. Zo stemt
u sfeer, binnenklimaat en privacy
exact af op uw eigen wensen.
Otra Vez rolluiken werken, afhankelijk
van type, uitvoering en wijze van
aanbrengen, geluidwerend en
inbraakvertragend. Door de
toegepaste materiaalsoorten, zoals
aluminium en de van rubbers
voorziene geleidingsprofielen,
f u n c t i o n e re n ro l l u i ke n v r i j w e l
geruisloos .

Bezoek ook onze website: www.otravez.nl

Zonwerend

Geluidwerend

Inkijkwerend

Bescherming tegen
wind en regen

Koude- en
warmtewerend
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De techniek
Vanuit een sterke bak rolt, via geleiders, een pantser van in
elkaar gehaakte lamellen.
De lamellen zijn dubbelwandig volgeschuimd, voor
stevigheid en isolatie.
Rolluiken worden standaard voorzien van stevige bladveren,
waardoor het van buitenaf opduwen van het rolluik
onmogelijk is.
Aan de zijkanten zijn de lamellen onderling geborgd zodat
storing door het verschuiven van de lamellen voorkomen
wordt.

Teak

Otra Vez

Bruin
Groen (6009)

Rood (3005)
Blauw (5013)

Grijs
Wit
Crème-wit (9001)

Zwart (9011)

Het materiaal

Merk: Alulux
Bak, geleiders en lamellen zijn van een hoogwaardige
kwaliteit aluminium en daardoor volledig weersbestendig.
Rolluiken zijn verkrijgbaar in een hele reeks aantrekkelijke
kleuren.

Crème

Bij het bepalen van de kleur raden wij aan met het
interieur rekening te houden.

Hellbeige

De hiernaast getoonde kleuren kunnen door het
drukproces afwijken, raadpleeg daarom voor de echte
kleuren altijd de kleurstalen.

Beige

De bediening
Kleinere rolluiken kunnen worden bediend d.m.v. Band met
bandopwinder, bij grotere ramen voorzien van een vertrager in de
bovenrol. Het bedieningspunt bevindt zich, vanwege de veiligheid,
altijd binnenshuis. De laatste jaren worden steeds vaker rolluiken
geplaatst met electrische bediening. Electrische rolluiken kunnen
bediend worden d.m.v een schakelaar, een sleutelschakelaar, een
afstandbediening en/of een tijdklok
.

Bezoek ook onze website: www.otravez.nl

Spijkenisse, telf.:
Fax:
Ridderkerk, telf.:
Mobiel:

0181-622011
0181-628224
0180-422743
06-23979165

