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Nooit 100% lichtdicht (lichtspleten).
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Auto Pilot

iD Solar is voorzien van een Auto Pilot. 
Deze zal in bepaalde omstandigheden 

het rolluik automatisch bedienen.        
Te (de)activeren met de zender.

iD Solar rolluiken zorgen voor optimale 
isolatie in zomer en winter

De compacte kasten en elegante
geleiders zorgen voor een mooie 

integratie op de gevel

Bubendorff geeft 7 jaar garantie op alle 
onderdelen, ook op motor, zonnecel en 

accu. Getest op 21.000 cycli (NF 
Fermetures)

Beschikbaar met kantelbare lamellen 
(OR) voor ventilatie, lichtregeling en
zonwering. Steeds inbraakwerend. 
NOOIT 100% LICHTDICHT (lichtspleten)

Inbraakbeveiliging: elke gesloten iD 
Solar is compleet vergrendeld dankzij 
een gepatenteerde optilbeveiliging.

9 hedendaagse standaardkleuren voor 
kast, geleiders, onderlat en pantser.

Radiogestuurde Bubendorff 12V
solarmotor. 100% draadloos. Meer dan 
12 jaar ervaring en kennis op gebied van 
solar.
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Een iD Solar OR (met orienteerbare lamellen) is nooit 100% 
lichtdicht (lichtspleten).  
In gekantelde positie is iD Solar en iD Solar OR steeds 
beveiligd tegen optillen dankzij een gepatenteerd 
vergrendelingssysteem.

Kantelbare lamellen (OR): jaloezie-functie

Groepsbediening: extra handzender

Centrale bediening: 4-kanaalszender met 
geïntegreerde tijdklok

Het meest éénvoudige, elektrische rolluik. 100% draadloos. iD 
Solar is het enige elektrische rolluik op zonne-energie dat 
perfect werkt. Als grondlegger van rolluiken op SOLAR is 
Bubendorff de meest betrouwbare partner met meer dan 12 jaar 
ervaring. 
iD SOLAR is gemakkelijk te plaatsen: geen aansluiting op het 
stroomnet, geen kap-of breekwerken, geen bedrading naar 
binnen noch bedrading doorheen de woning of tegen de muren. 
En bij stroomuitval blijft iD SOLAR gewoon functioneren.

. Max. breedte/hoogte: 3000mm/2670mm (2500mm bij OR)

. Bediening: geruisloze, radiogestuurde 12V Solarmotor
Bubendorff

. Kastafmetingen: 130mm x 147mm en 165mm x 182mm

. Solarpaneel geïntegreerd, steeds rechts - van binnenuit
bekeken.

. Geleiders: 45mm x 26mm

. Dubbelwandige, aluminium lamellen opgevuld met isolerend
en stabiliserend schuim.

Een iD SOLAR OR (met kantelbare lamellen) is nooit 100% 
lichtdicht (lichtspleten).
iD SOLAR en iD SOLAR OR (in gekantelde positie) is steeds 
beveiligd tegen optillen dankzij een gepatenteerd 
vergrendelingssysteem.


