Onderhoudswerkzaamheden rolluiken
Op het gebied van onderhoud kunt u onze servicedienst inschakelen voor alle soorten rolluiken, binnen- en
buitenzonwering. Onder een onderhoudsbeurt verstaan wij een diepgaande, algemene inspectie van het gehele
rolluik op werking en functioneren. De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door onze eigen VCA- gecertificeerde
monteurs.

Tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt worden de volgende onderhoudswerkzaamheden aan uw rolluik uitgevoerd:
»» Het controleren van alle vaste -, scharnierende – en draaiende delen; het aandraaien van losgeraakte bouten,
moeren en schroeven, etc.
»» Indien noodzakelijk het inspuiten van bovengenoemde onderdelen met siliconenspray.
»» Het controleren van de goede staat en werking van: de bediening, de lagering en de pantserbevestiging
»» Het verwijderen van vuil uit de zijgeleiding.
»» Het afstellen van de bediening.
»» Indien noodzakelijk het schranken (=rechtzetten) van de onderbuis.
»» Indien noodzakelijk het gratis vervangen van kleine onderdelen zoals; bouten, moeren, schroeven, popnagels,
kunststof onderbuis afdekplaatjes, lagerblokplaatjes, nylon lagers en afsluitdopjes.

Incidenteel ontbrekende bevestigingsmiddelen worden tijdens het onderhoud gratis vervangen. Onderdelen welke bij
normaal gebruik niet aan slijtage onderhevig zijn horen hier niet bij. Het controleren van de elektrische installatie:
»» de motor
»» bediening ( schakelaar / afstandsbediening)
»» werkstekker
»» contrasnoer
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Onderhoud omvat alle activiteiten die ten doel hebben een rolluik in de technische staat te behouden of
terug te brengen en welke nodig wordt geacht voor de handhaving van de functionaliteit. Wanneer tijdens de
onderhoudswerkzaamheden blijkt dat dit niet mogelijk is zal het betreffende rolluik uit veiligheidsoverwegingen
afgekoppeld c.q. onbruikbaar worden gemaakt.

»» Het droog afborstelen of op andere wijze reinigen van het pantser/frame behoort niet tot de werkzaamheden.
»» Het opnieuw monteren dan wel verplaatsen van het bestaande rolluik behoort niet tot de werkzaamheden.
»» Het controleren van de gehele elektrische installatie behoort niet tot de werkzaamheden (meterkast,
bedrading, verlichting, etc)
»» Het onderhouden van een automaat valt niet standaard onder het jaarlijks onderhoud aan de rolluiken. Wel
kunnen wij op verzoek het onderhoud hieraan uitvoeren.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een complete rapportage van de rolluiken, u ontvangt dan na onze jaarlijkse
onderhoudsbeurt een goed onderbouwde rapportage met daarin de maten, de kleur, de bediening, verdieping,
indien mogelijk het ruimtenummer en de staat waarin elk rolluik verkeert. Verder ontvangt u een advies waarin we
aangeven welke componenten of onderdelen op korte, middellange of lange termijn aan vervanging of renovatie
toe zijn. In onze rapportage vermelden we vanzelfsprekend ook welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Deze
rapportage is optioneel en zit niet standaard in het onderhoudscontract.
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