
soprofen.be

SOPROFEN is een merk van de groep BOUYER LEROUX, SCOP met 1.490 medewerkers in Frankrijk 
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ANDERE VOORDELEN

INGEBOUWDE HOR 
handig om insecten en pollen 

buiten te houden

Vraag naar onze catalogus bij 
uw SOPROFEN-verdeler

ZONNE-ENERGIE & 
CONNECTIVITEIT 

voor meer autonomie

STEVIG & VEILIG 
met de inbraakwerende 

AXIS 50-technologie

OPTIMALE VERDUISTERING 
ivoor een goede nachtrust

MAXIMALE LICHTINVAL
zelfs voor grote ramen

VERBETERDE THERMISCHE 
ISOLATIE

tegen warmte en koude

HOOGKWALITATIEF 
LAKWERK 

zelfs bestand tegen het zout 
en extreem weer aan de kust

GEMOEDSRUST 
dankzij de garanties

Goodnight

Goodnight
Ontdek onze innovatie 

             …



STEEDS MEER COMFORT

Ideaal voor renovaties 
Montage zonder mogelijke beschadiging 
want geen kabels

Discreet en effi  ciënt zonnepaneel 
Tot 45 dagen autonomie ongeacht het weer

AUTONOME WERKING, 
100% GEMOEDSRUST

4 exclusieve designs 
12 standaard kleurencombinaties  
(kader en rolluikblad) 
en meer dan 300 kleuren beschikbaar

QUARTO

PACO

CORO

DECO

DESIGN & KLEUR

Hoge bescherming tegen corrosie 
specifi ek voor de kust 
dankzij het thermolakken van de kast, 
geleiders en onderlat
Behandelde rolluikbladen beschikbaar 
in 2 kleuren
Gegarandeerde lange levensduur

Meer informatie bij uw SOPROFEN-verdeler- *Volgens het bijstands- en garantieboekje van SOPROFEN

HOOGKWALITATIEF LAKWERK 
VOOR AAN DE KUST

Compatibel met geconnecteerde 
woningen
Bestuur de rolluiken van op afstand met een 
tablet of smartphone voor een dagelijks 
comfort
Automatisering via scenario's

op meer dan 10 
km van de kust
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van 0 tot 10 km 
van de kust
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*…voor een optimale verduistering

Duisternis, stilte en een temperatuur tussen 18 en 
20 °C bevorderen de kwaliteit van uw nachtrust 

bronnen: INSV-onderzoek 2016, ameli.fr, INSV

25 %
VAN DE BEVOLKING 

HEEFT LAST VAN 
SLAPELOOSHEID

OPTIMALE VERDUISTE-
RING

GEPATENTEERDE INNOVATIE

MAXIMALE LICHTINVAL 

Compacte kast 
Een kasthoogte van amper 13,5 cm voor 

een raamhoogte van 1,60 m

Ook voor grote ramen
De onderlat verdwijnt in de kast en biedt zo 

een maximale lichtinval

OPTIMALE VERDUISTERING

Duisternis voor een goede nachtrust
De winnende combinatie van specifi eke profi elen en 
afdichtingen garandeert een optimale verduistering 

door het rolluik

HET MEEST 
VERDUISTERENDE 
ROLLUIK VAN DE 

MARKT

Goodnight


