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Bedieningscomfort

Álle rolluiken kunnen worden uitgevoerd met een

elektrische bediening. De basisbediening is echter de

bandbediening met een kleine bandopwinder. Ten

goede van uw rolluik is elektrische bediening d.m.v.

een motor aan te bevelen. Daarbij heeft u de keus uit

een opbouwschakelaar of de luxere uitvoering d.m.v.

afstandbediening. Wat echt de (nabije) toekomst

heeft, is bediening via smartphone of tablet d.m.v.

een Home-motion aansturing. Uw Byzon dealer kan u

over al de bedieningsmogelijkheden vakkundig infor-

meren. 

Slimme motor voor openstaande ramen

Voor rolluiken is ook een ‘slimme’ motor ontwikkeld:

de Esmo-Smart. Deze motor voelt weerstand als een

naar buitenslaand raam open staat of als een ander

obstakel de loop van het rolluik zou hinderen. Afhan-

kelijk van uw budget, kunt u bij Byzon kiezen voor

onze huismerk Byzon motor of voor aansturing d.m.v.

een Somfy motor.

Garantie

U stelt prijs op een grote mate van zekerheid?

Dan past een Byzon product helemaal bij u. Met uw

aankoop bent u verzekerd van 3 jaar garantie. Dit is

een ‘volledige garantie’ op fabricage- of constructie-

fouten. Deze garantie omvat de 

levering van materialen én onderdelen. Een extra be-

vestiging dat u met Byzon Zonwering de juiste keus

maakt.

Kleuren

Nadat u overtuigd bent van de voordelen van een

Byzon rolluik, rest nog te kiezen voor een pas-

sende kleur. De juiste kleur, afgestemd op uw wo-

ning, geeft een mooi geheel. U kunt zelfs kiezen

voor een combinatie van kleuren. Denk hierbij

aan een donkere kast en een lichte kleur lamel.

Of welke combinatie u maar wilt. 

Maak een keus uit onderstaand kleurenpalet:
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01/wit

13/bruin

02/grijs

08/créme

10/zilver 12/antraciet

09/licht béige

26/donkerblauw

04/donkergroen

91/créme-wit

20/zwart 14/wijnrood

25/okergeel 06/teak

Bijzonder: reken op Byzon.nl zelf in 5 eenvoudige stappen uw prijs uit voor de gewenste zonwering en verbaas

u over de super scherpe Byzon prijzen!

Handig: u kunt Byzon zonwering zelf monteren m.b.v. een bijgeleverde montageset, of u schakelt uw Byzon vak-

man in. Overleg met hem over levering, montage en andere vragen.

Veilig: al heeft u met Byzon bestelgemak en profiteert u van de scherpste prijzen, toch betaalt u veilig via

de in de regio bekend staande Byzon dealer. Hij is uw aanspreekpunt voor al uw zonweringvragen.

BYZON.NL UNIEKE ZONWERINGFORMULE DIE HELEMAAL BIJ U PAST!

R O L L U I K E N  •  S C R E E N S  •  T E R R A S S C H E R M E N  •  U I T VA L S C H E R M E N  •  M A R K I E Z E N



Functioneel gebruik

Rolluiken winnen in Nederland snel terrein. Niet in het minst om de vele voordelen aan dit type 

zonwering. Byzon heeft die functies doorontwikkeld en presenteert met de ST-40 een topklasse rolluik

die zowel zonwerend is als isolerend, geluidwerend, lichtwerend, koudewerend en een uitstekende 

inbraakpreventie. Bovendien zorgt dit rolluik voor veel privacy. Een kennismaking met de ST-40 kan

daarom niet uitblijven. Een extra verrassing is de zeer gunstige prijs. We zeggen niet teveel als we 

de kampioen zijn in scherpe prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Een Byzon rolluik (in de kleinste kast
van Nederland) koop je altijd te laat...
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Je hebt rolluiken
en je hebt 

de Byzon ST-40.
Het verschil is

duidelijk.

Borstelgeleiders: geruisloos genieten!

Een ander aspect van een rolluik is het geluid dat

gepaard gaat met ophalen of neerlaten. Ook daar

hebben we extra aandacht aan gegeven. De  Estate

rolluikgeleiders zijn uitgevoerd met een luxe 

borstelprofiel, zodat het pantser vrijwel geluidloos

naar beneden zakt. Deze borstel zorgt ook nog 

eens voor extra verduistering en is qua onderhoud

de beste geleider voor uw rolluik.

Speciale sterke dubbelwandige aluminium lamellen

Kwaliteit in een kleine rolluikkast

Als u denkt aan een rolluik, wilt u allereerst

weten of u kwaliteit koopt. En u wilt niet een 

te grote rolluikkast aan uw gevel. Byzon kan u 

antwoord geven op deze vragen.

Allereerst is de rolluikkast de kleinste in de markt!

Omdat we weten dat het oog dit graag wil. Onze

speciale lamel van slechts 40 mm hoogte en 9 mm

dikte heeft een speciale rolvorm. Dat zorgt voor

de meest compacte rol en voor extra stevigheid.

Daarmee onderscheidt Byzon zich prominent! 

De rolluiken van Byzon zijn voorzien van sterke

dubbelwandige aluminium lamellen die zijn 

gevuld met polyurethaanschuim. Dit verhoogt de

isolatiebuffer tussen geluid en temperatuur. Ter

voorkoming van slijtage is tevens op alle profielen

een dikke laklaag aangebracht die het aluminium

maximaal beschermt. De ST-40 is het antwoord op

de vraag naar het beste rolluik.


