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GNS Brinkman är specialist och marknadsledare inom industriella 
och kommersiella rullportar, rulljalusier samt rull- och svängstäng-
sel. Vi ger råd, utvecklar, producerar, installerar och underhåller. 
GNS Brinkman har också ett gott rykte när det gäller skräddarsytt 
arbete. Om någon av våra standardprodukter inte kan användas 
kommer våra ingenjörer att hitta på en lämplig lösning för dig.

I vårt företag kommer kunden i första hand och våra motiverade 
medarbetare har rätt kunskap, erfarenhet och fokus för att leverera 
en produkt som till fullo uppfyller dina önskemål. Vi är fullt medvet-
na om att våra yrkesmän är vårt företags verkliga kapital och att det 
du köper av oss måste vara bra, så att det blir en investering som 
du kommer att se tillbaka på med tillfredsställelse. Sedan företaget 
grundades 1837 har vi utgått från denna filosofi, och den är fortfa-
rande vår riktlinje i dag.

Det är inte utan anledning att företagare i hela Europa i allt större 
utsträckning väljer vårt produktsortiment. GNS Brinkman står för 
internationellt erkänd nederländsk teknik tack vare vårt rykte som 
bygger på våra produkters kvalitet.

PRODUKTDATA
Fasadens helt slutna yta garanterar en optimal inbrottssäker stäng-
ning för alla typer av vägg- och fasadöppningar. Fasaden är gen-
omskinlig och ger full insyn i det skyddande området och är till-
verkad av kristallklara polykarbonatplattor (många gånger starkare 
än stål). Designen är tunn och neutral och passar därför in i vil-
ken arkitektur som helst. Användningen av UV-beständig belägg-
ning förhindrar missfärgning, vilket garanterar obehindrade synfält 
i många år. Tack vare konstruktionen med separata paneler kan 
rullgardinsystemet repareras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt i 
händelse av skador. Tack vare konstruktionen med separata paneler 
kan rulljalusisystemet repareras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt 
vid skador.

• Utmärkt insyn tack vare kristallklar polykarbonat
• Erbjuder en genomskinlig insyn på mer än 70 procent
• Snygg modern design
• Stabil konstruktion med anodiserade aluminiumprofiler

FUNKTIONALITET
En helt ”sluten” genomskinlig rulljalusin med en insyn på minst 70 
% (vid användning i områden med tillstånd krävs en insyn på minst 
70 %). Lämplig som skydd mot inbrott.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fullständig stängning av alla typer av vägg- och fasadöppningar 
där permanent synlighet önskas. Lämplig för olika byggnader och 
system.
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YTTRE EGENSKAPER
De separata panelerna består av slagtålig, kristallklar polykarbo-
nat och är sammankopplade med gångjärnsprofiler i aluminium. 
Nedre delen av dörrpanelen har en tung gömd aluminiumprofil och 
en svart gummilist. (Valfritt: aluminiumprofilerna kan förses med 
LED-belysning som belyser polykarbonaten.)

FÄRGSÄTTNING
Synliga aluminiumdelar är tillverkade i extruderad naturanodiserad 
aluminium. Vid behov kan de fås i alla standard RAL-färger genom 
pulverlackering eller i anodiserad färg (VOM).

RÖRLIGT SYSTEM
El-driven. Motortyp beroende på dimensioner, vikt och använda-
rens krav. Ståldrivaxel med kullager och säkerhetsbrytning.

ANVÄNDNING
Levereras som standard med en inomhusbrytare. Flera olika styrnin-
gar är möjliga, även trådlösa.

KVALITET
Designen, materialvalet, konstruktionen och monteringen av rull-
gardinen är väl genomtänkt. Därför är rulljalusin hållbar, har en 
lång livslängd och är mycket pålitlig.

DIMENSIONER
Bredd upp till 9 meter. Höjden beror på läge och genomförande. 
Polykarbonatets standardtjocklek 6 mm. Profilens tjocklek 23 mm.

VIKT
Dörrpanelen väger cirka 11 kg per kvadratmeter. Totalvikt beroende 
på storlek och utförande.

MONTERING
Monteringen måste ske i enlighet med GNS Brinkmans montering-
sanvisningar.

UNDERHÅLL
Intervallet för underhållet beror på hur ofta rulljalusin används, 
driftsförhållanden och miljöpåverkan, men bör ske minst en gång 
om året.

SÄKERHET
GNS Brinkmans rulljalusisystem uppfyller gällande bestämmelser i 
EU.

DOKUMENT
GNS Brinkmans garantivillkor.
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