
TECHNISCHE SPECIFICATIE

Rolluik op zonne-energie 
ontworpen om perfect te 
passen op Dakea dakramen 
in alle afmetingen.

Beschermt tegen de hitte 
in de zomer en de kou in de 
winter. Wanneer het rolluik 
gesloten is, biedt het extra 
geluidsisolatie 
en beveiliging.

SSR

ROLLUIK OP
ZONNE-ENERGIE

Vooraf gekoppelde 
wandschakelaar. 
Compatibel met 
io-homecontrol®

Minder hitte en 
meer schaduw in 
de kamer.

Zelfs wanneer het 
rolluik gesloten is, is 
het mogelijk om het 
dakraam te openen.

Eenvoudige installatie 
van binnenuit.

100% privacy, 
bescherming tegen 
inbraak.

Innovatief en 
hoogwaardig product.

Geluidswering 
en meer comfort.

Milieuvriendelijk 
product dat werkt 
op zonne-energie.

3JAAR 
GARANTIE

Tot 16% extra thermische 
isolatie (afhankelijk van 
de beglazing)



www.dakea.nl

M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
Afmeting  |  cm 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140
Prijs excl. BTW 540.00 530.00 560.00 585.00 570.00 605.00 565.00 655.00
Prijs incl. BTW 653.40 641.30 677.60 707.85 689.70 732.05 683.65 792.55

BESCHIKBARE AFMETINGEN EN PRIJZEN (EUR)

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A
Afmeting  |  cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140
Prijs excl. BTW 410.00 434.00 444.00 449.00 468.00 463.00 488.00 515.00
Prijs incl. BTW 496.10 525.14 537.24 543.29 566.28 560.23 590.48 623.15

TOEPASBAAR
• In publieke gebouwen en woonhuizen
• In daken met een dakhelling van 

15-90°
• Past perfect op DAKEA 

dakramen, ongeacht het 
dakbedekkingsmateriaal 

KENMERKEN
• De meest effectieve oplossing om de 

hitte buiten te houden
• Tot 16% extra thermische isolatie 

(afhankelijk van de beglazing)
• Sluit licht volledig buiten
• Beschermt tegen inbraak
• Geeft u 100% privacy
• Kant-en-klare oplossing, vereist geen 

extra werk
• Compatibel met io-homecontrol®
• Een volledig opgeladen batterij kan 

100 open- en sluitcycli aan 

MATERIAAL
• Gecoat aluminium
• Dubbel geïsoleerde aluminium 

lamellen voor een betere isolatie van 
warmte en geluid 

WERKING
• Elektrische bediening 24V 4-staps 

buismotor
• Vooraf gekoppelde wandschakelaar 

die tot 200 rolluiken tegelijkertijd kan 
bedienen

• Het rolluik op zonne-energie kan niet 
worden geïnstalleerd op dakramen 
met een hoog draaipunt (KHV, MOE, 
MOEVX).


