
JSA rullegitter er den mest anvendte mekaniske sikring 
og yder effektiv beskyttelse af værdier og forebygger ind-
brudsforsøg, indbrud samt hærværk.

JSA rullegitter i aluminium kombinerer høj sikkerhed,
indsyn og et smukt facademiljø, der er i harmoni med 
bygningens arkitektur.

JSA Sikring løser enhver opgave individuelt med hen-
syntagen til bygningskonstruktion, lokaleindretning og sik-
ringsbehov.

RULLESKODDER

Det brede JSA produktprogram omfatter rulleskodder, som
har et stort anvendelsesområde. Rulleskodder hindrer uøn-
sket indsigt og har en præventiv effekt, der forebygger mod
indbrud, indbrudsforsøg og hærværk.

JSA rulleskodder sikrer et facade- og indretningsmiljø,
der er i harmoni med bygningens arkitektur og omgivelser.

JSA Sikring løser enver opgave individuelt med hensyn-
tagen til bygningskonstruktion og lokaleindretning.
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RULLESKODDER
JSA rulleskodder anvendes hvor
kravene til sikring er begrænsede,
men hvor der ønskes en præven-
tivt virkende afskærmning af vær-
dier og af lokaler hvor indsigt
ønskes hindret.

Rulleskodder er en effektiv,
varmeisolerende og energibespa-
rende klimaskærm, der giver
beskyttelse mod lys, lyd, vand og
støv. Med disse egenskaber er
JSA rulleskodder endvidere den
ideelle løsning til aflukning af bl.a.
garager, kantineafsnit og billetsalg.

JSA rulleskodder består af sty-
reskinner i ekstruderet aluminium
med PVC støjdæmpningsindlæg
samt måtteprofiler med enten ex-
truderede aluminiumsprofiler eller
aluminiumsprofiler med poly-
urethan-skumfyldning. Kasser og
blændskærme er fremstillet af
presset aluminium.

Opskummede profiler leveres i
farverne hvid, grå eller sølv.

Ekstruderede profiler, styreskin-
ner, kasser og blændskærme leve-
res som standard natureloxeret og
kan leveres farveeloxeret eller med
pulverlakering i standard RAL farve
efter ønske.

JSA rulleskodder monteres pro-
blemfrit i og på enhver bygnings-
konstruktion, enten i vinduesniche
eller på væg. 

JSA rulleskodder leveres med
230 V rørmotor. Kan også leveres
manuelt betjent med optræksgjord
eller gear med håndsving. 

I egne produktionshaller frem-
stiller JSA Sikring også SKAFOR
godkendte alu rullegitre, ALUP rul-
legitre, alu/stål rullegitre, jalousier,
pladeskabe, pressegitre og rulle-
gitre i specialudførelse.

Montage i vinduesniche med
venstreoprulning og indadbu-
ede profiler

Montage i vinduesniche med
højreoprulning og udadbuede
profiler

Montage på væg med
venstreoprulning og indadbu-
ede profiler
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