
Ontdek vandaag  
de rolluiken van morgen

Ramen & deurenzendow protex

www.deceuninck.be 
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Vergroot  
uw woonplezier

Wat vindt u belangrijk voor uw huis? Dat u er in de zomer kunt genieten 
van verfrissende koelte en in de winter van knusse warmte. Dat u er 
zich ’s avonds veilig en geborgen voelt. Dat u er plezier beleeft aan de 
ruimtelijkheid, in een gezellig interieur dat perfect past bij uw eigen smaak 
en stijl. Kortom: dat u er comfortabel kunt leven. Vandaag en morgen.

Protex rolluiken laten die droom in vervulling gaan. Hun gebruiks- en 
onderhoudscomfort zijn onmiskenbare kwaliteiten die uw huis het 
wooncomfort en de bescherming bieden die het verdient.

zendow protex



Veilig en geborgen gevoel
Gesloten rolluiken vormen een bijkomend obstakel en 
verhogen zo de inbraakwerendheid. Protex rolluiken 
kunnen bijkomend uitgerust worden met anti-
inbraaktoebehoren.

Nieuwsgierige blikken of ongewenst bezoek. Af en toe 
de rolluiken neerlaten kan een ware verademing zijn als 
u (even) wat meer privacy wenst of helemaal met rust 
gelaten wilt worden.

Bescherming tegen insecten
Om insecten en ander ongedierte buiten te houden kan 
bij Protex optioneel een vliegengaas geïntegreerd worden. 

Prima isolator
Met Protex houdt u het in de zomer binnen lekker 
koel. In de winter vormen de rolluiken een bijkomende 
bescherming tegen regen, wind en kou. Het rolluikblad 
fungeert dan als extra isolerend deken, met als bijkomend 
voordeel een lagere energiefactuur.

Geluidshinder leidt tot stress en is een externe factor die 
we zoveel mogelijk uit onze woning willen weren. Protex 
rolluiken houden het lawaai buiten en creëren een oase 
van rust.

(1) gemiddelde thermische isolatiewaarde kast U = 0,8 W/m²K
(2) gemiddelde akoestische isolatiewaarde kast Rw = 42 dB

Een wereld van comfort



Uitgekiend concept
In tegenstelling tot traditionele rolluikkasten worden 
de Protex rolluiken en rolluikkasten geassembleerd in 
het atelier. Een perfecte afwerking en snelle montage 
ter plaatse zijn het resultaat.

Het unieke ontwerp van de rolluikkast werd bedacht 
en ontwikkeld om maximaal comfort te bieden, en 
staat garant voor een perfecte wind- en waterdichtheid. 
Deze optimale bescherming draagt bij tot een uitstekende 
thermische en akoestische isolatie.

Naargelang de inbouwsituatie biedt Protex telkens 
een oplossing op maat. Dankzij het brede assortiment 
en de ruime waaier aan toebehoren verzekert Protex een 
passende afwerking in harmonie met elke bouwstijl.

Ongeacht het seizoen… Protex rolluiken zijn er om uw wooncomfort 
te verhogen. Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: Protex biedt 
telkens een oplossing op maat.

Afsluiten met stijl
Met Protex kunt u de rolluikkast ook aan de binnenkant 
van uw woning uitpleisteren. Hierdoor wordt de kast 
aan het zicht onttrokken; een absolute meerwaarde voor 
uw interieur. 

Bediening naar wens
Motor- en lintbediening zijn beide mogelijk. 
Vanzelfsprekend opent de motorbediening de weg 
naar domotica. De bediening van het vliegengaas 
gebeurt manueel.

Een wereld van mogelijkheden



Een wereld van kleur & design

Kleurvast en onderhoudsvriendelijk
Protex rolluikkasten zijn beschikbaar in het vertrouwde 
deuctone kleurengamma. De rolluiken zelf zijn enkel 
verkrijgbaar in het wit.

Ook zijn Protex rolluiken bijzonder onderhoudsvriendelijk: 
huishoudelijke reinigingsproducten zonder schuurmiddel 
volstaan. Een revisiedeksel laat u toe om – indien nodig – 
snel en eenvoudig aan de binnenkant van de kast te 
kunnen werken.

Universeel design
Ongeacht uw type raam, woonomgeving of woningstijl: 
Protex rolluiken ogen tijdloos en passen overal. 
De rolluikkast die in de muur ingepleisterd is, wordt 
volledig aan het oog onttrokken.

Ingepleisterde uitvoeringStandaarduitvoering



Building a sustainable home

innovation designecology

Building a sustainable home

Uw Deceuninck-partner

De gecertificeerde Deceuninck-partners 
maken deel uit van een netwerk van 
distributeurs die er een erezaak van 
maken om verzorgd werk te leveren. 
Dit netwerk garandeert u een correcte 
installatie en een hoogstaande 
klantenservice, zonder twijfel een 
toegevoegde waarde voor uw 
Deceuninck-product.

Ramen & deuren

Onze profielen bieden een perfect 
evenwicht tussen energierendement en 
levenscomfort. Onze oplossingen voor 
uw ramen, deuren en luiken verbeteren 
uw leefkwaliteit aanzienlijk. Ze bieden 
uitstekende thermische en akoestische 
eigenschappen, verbeteren uw veiligheid 
en zijn in talrijke kleuren beschikbaar.

Dak & gevel

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan 
uit pvc en het unieke Twinson-materiaal dat 
een PEFC-label kreeg. De buitenkant van 
uw woning blijft er vele jaren lang mooi 
uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of 
Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. 
Ze zijn makkelijk te plaatsen en combineren 
elegantie met onderhoudsgemak. 

Tuintoepassingen

De terrassen in composietmateriaal en 
de poorten en omheiningen in pvc zijn 
gemaakt om een eeuwigheid mee te 
gaan. Ze passen op een natuurlijke en 
harmonieuze manier bij uw woning en 
garanderen een echte meerwaarde. 

Interieurtoepassingen

Deceuninck biedt een uitgebreide 
keuze aan afwerkingen en kleuren voor 
lambriseringen, vensterbanken en plinten. 
Uw interieur veranderen was nog nooit 
zo makkelijk. 

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een welbepaalde doelstelling 
op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling. 
Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange 
levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen 
we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.
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