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samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type- & spelfouten onder voorbehoud. 

Langere levensduur
Om langer van uw rolluiken te kunnen genieten adviseren wij jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren. Jaarlijks onderhoud zorgen ervoor 
dat uw rolluiken constant goed functioneren en u niet vroegtijdig toe bent aan vervanging. 

Optimale werking, verzorgde uitstraling
Door het rolluik twee maal per jaar schoon te maken blijven ze er niet alleen mooi uitzien, u beschermt ze ook tegen schade en 
eventuele defecten. Vuil krijgt niet de kans zich te hechten  en uw rolluiken blijven in topconditie!

Voor de dagelijkse reiniging en onderhoud gelden de volgende voorschriften:

Hoe reinig ik mijn rolluik?
Houd de rolluiken en geleiders stof en zand vrij zodat ze goed kunnen blijven functioneren, poets vlekken weg met een doekje zonder 
schoonmaakmiddel om de eigenschappen van het oppervlak te behouden moeten de rolluiken regelmatig stofvrij gemaakt worden. 

Wat te doen bij grotere verontreininging? 
Bij onverhoopt grotere verontreiniging kunt u het reinigen met warm water. Alleen wanneer het vuil met warm water niet oplost kunt 
u een klein beetje neutraal, niet-schurend reinigingsmiddel (huishoudelijk spoelmiddel, pH-waarde 7) gebruiken. Laat uw rolluik 
helemaal zakken tot de lamellen goed sluiten. Reinig nu de buitenkant.

Zorg dat er geen stroom op staat.
Veel van onze rolluiken hebben elektrische bediening. Trek de stekker uit het stopcontact als je groot onderhoud of gaat uitvoeren. 
Elektriciteit en water is geen goede combi.

En de binnenkant? 
Als u vanuit de woning niet bij de binnenzijde kunt komen kunt u dit vanuit buiten reinigen. Doe dit met twee personen voor de 
veiligheid. Verwijder de kap, nu kunt u er goed bij. Persoon 1 laat het rolluik steeds een klein stukje zakken terwijl de andere persoon 
de binnenzijde van de lamellen reinigt. 

Reinig ook de geleidingszone voor een goede werking!
De geleidingszone achter de zijdelingse afdichtingen dient permanent schoon en soepel te worden gehouden. Dus zand en stofvrij. 
Anders kan het zijn dat uw rolluik blijft "hangen" Gebruik een speciaal voor rubber geschikt reinigings- en onderhoudsmiddel om de 
rubbers in de geleidingszone soepel en schoon te houden. Gebruik geen smeermiddel op basis van olie dit trekt vuil aan en de rubbers 
kunnen uitgedroogd raken en scheuren.

Service en onderhoud
ZonEx adviseert periodiek onderhoud aan uw rolluiken om de kwaliteit van het product constant te houden. Door periodiek  onderhoud 
uit te laten voeren voorkomt u storingen bij uw producten en dat onderdelen van uw rolluiken verroesten of onnodig slijten. U kunt bij 
ons een onderhoudscontract afsluiten. Jaarlijks komen wij dan grondig onderhoud uitvoeren aan uw rolluiken.

Zekerheden onderhoudscontract

•	 Verlenging levensduur
•	 Zekerheid van een constant goede werking
•	 Uw melding wordt binnen 24 uur in behandeling genomen
•	 Vroegtijdige signalering van mankementen
•	 Onderhoud door professionele vakmensen

Voordelen voor u

• Langere levensduur van de rolluiken
• Scherpe tarieven vanaf 6,50 per maand
• U betaalt géén starttarief bij tussentijdse reparaties
• Periodiek onderhoud elke 12 maanden




