made in Germany

ALULUX ROLLUIKEN

Stelt u zich voor, u heeft de keuze het wooncomfort van uzelf en uw medebewoners in één klap te
verbeteren. Zou u dat doen?
Alulux ontwikkelt en produceert ruim 50 jaar rolluiken van Duitse topkwaliteit. Dit weerhoudt ons
er echter niet van iedere dag te blijven streven naar verbetering. Onderzoek en innovatie zijn het
fundament onder onze producten, die met trots het label “made in Germany” dragen.
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De jarenlange ervaring in engineering maakt Alulux vandaag de dag nog steeds de rolluikenspecialist
bij uitstek. Met minder zijn we niet tevreden. Een aluminium rolluik van Alulux kent vele eigenschappen
waarmee u uw voordeel doet. Een rolluik van Alulux beveiligt uw bezit, biedt privacy en rust en isoleert
uw woning.
Doe uzelf niet tekort, gun u en uw medebewoners het verhoogde wooncomfort dat een Alulux rolluik
te bieden heeft.

Veiligheid
Wanneer u aan tien personen de vraag stelt waarvoor een rolluik
dient, krijgt u vermoedelijk een eenduidig antwoord: beveiliging.
Toeval, of toch niet? Veiligheid is één van de belangrijkste
factoren in het dagelijks leven. U houdt vanzelfsprekend niet
van ongewenste toeschouwers en al helemaal niet van mensen
met kwade bedoelingen. Een Alulux rolluik bevordert in deze
situaties uw veiligheid.
Uit onderzoek blijkt dat 90% van de woninginbraken wordt
gepleegd door zogenaamde ‘gelegenheidsinbrekers’. Dit zijn
geen professionals, maar personen die incidenteel hun slag slaan
bij een gemakkelijke prooi. Denk dan aan huizen die slechte, of
zelfs geen, inbraakvertragende voorzieningen hebben.
Huizen die wel inbraakvertragende voorzieningen hebben,
waaronder rolluiken, worden al snel overgeslagen door de
gelegenheidsinbreker. Dit omdat de drempel tot een succesvolle
inbraak hier een stuk hoger ligt. Een inbraak is natuurlijk nooit uit
te sluiten, maar waarom zou u het inbrekers gemakkelijk maken?
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Privacy en rust
Privacy en rust, behoeften die in ieders leven een belangrijke
rol spelen. Goed rusten is cruciaal voor uw functioneren en zelfs
voor uw gezondheid. Privacy is iets waar iedereen recht op heeft.
De gemene deler is overlast. Met een rolluik van Alulux heeft u
controle over uw privacy en rustmomenten.
Overlast van ongewenste gasten die bij u binnen kijken, een
drukke verkeersweg naast uw woning, een stevige hagelbui of

Voordelen

de irritante mug die altijd weer de weg naar uw slaapkamer
vindt. Een volledig gesloten Alulux rolluik blokkeert de lichtinval,
reduceert tot wel 10 decibel aan geluid, is bestand tegen extreme
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weersomstandigheden en is insectenwerend.
Externe factoren zijn niet te beheersen, maar met een rolluik van
Alulux wel te beïnvloeden in uw voordeel. Neem zelf het heft in
handen om van uw woning een aangename plek te maken, waar
u geniet van privacy en rust.

Isolatie
Het is misschien de meest over het hoofd geziene functie van
een rolluik, maar zeker geen overbodige. Een Alulux rolluik
in gesloten stand isoleert de achterliggende ruimte(s) van de
weersomstandigheden. Zowel in de zomer, als in de winter heeft
dit een positief effect op uw binnenklimaat, onderhoudskosten
en energierekening.
In de zomer kan de energieslurpende airco een standje lager,
in de winter blijft de warmte van de kachel binnen. Door het
rolluikpantser te sluiten creëert u een luchtbuffer die het warmteen koelteverlies vermindert tot wel 45%.
Weersomstandigheden zoals hevige regenval, hagel en sneeuw
worden geweerd door een rolluik. Het beschermt uw ruiten
en hout-/schilderwerk tegen schade en erosie. Wanneer u
verantwoord omgaat met het rolluik en de andere verwarmingsen verkoelingsmechanieken, zult u aan uw onderhoudskosten en
energierekening zien dat een Alulux rolluik loont.
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Energiebesparingspotentie
Voor vensters

Oppervlakteverdeling

Vloeroppervlakte
Wand
Venster
Deur
Dak

Warmteverlies

≈

= Jaarlijkse Energiekosten1

13,3 %

≈

€ 150 - € 300

25,5 %

≈

€ 320 - € 640

10 %
0,5 %

44,4 %

≈

€ 500 - € 1000

30 %

2,1 %

≈

€ 25 - € 50

14,7 %

≈

€ 175 - € 350

27 %

32,5 %

Het gemiddelde aandeel van de
buitenoppervlakte van een huis
(schil van het gebouw).

Het gemiddelde aandeel warmte-/
energieverlies via de schil van het
gebouw.

Geschatte jaarlijkse kosten op basis
van energieverlies via de schil van
het gebouw (gebaseerd op 525 m2).

1

Alulux rolluiken kunnen de U-waarde bij oude vensters tot wel 45% verbeteren en bij nieuwe vensters tot wel 29% (afhankelijk van het type glas). De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die
per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand(constructie) doorgelaten wordt.
Informatievoorwaarden zonder garantie/2012

Kasten
De kast is waarschijnlijk het meest in het oog springende
onderdeel van een rolluik. Afhankelijk van de bouwsituatie,
de diepte van de nis of de stijl van uw woning, kiest u uit de
verschillende vormen die Alulux biedt.
De meest toegepaste vorm van een rolluikkast is schuin, maar
ook een rechte of ronde kast behoort tot de mogelijkheden. De
grootte van de kast is afhankelijk van de afmeting van het rolluik.

Kasten
45

90

Geleiders en onderlijsten
Alulux werkt uitsluitend met hoogwaardig zelf geproduceerde
geleiders en onderlijsten. Deze aluminium profielen zorgen
ervoor dat het pantser recht hangt en goed opent en sluit.
De geleiders van Alulux zijn ‘Silent Fin’ geleiders. Deze bevatten
speciale borstels die licht- en luchtdoorlaat beperken. De lamellen
zijn zodoende beschermd tegen beschadiging en maken minder
geluid bij het openen en sluiten.
Qua onderlijsten heeft u keuze uit verschillende opties. Het
uiterlijk ervan is verschillend, de functie niet. Alulux onderlijsten
laten het rolluik perfect aansluiten op de vensterbank.

Silent Fin geleider met borstel

Kleuren
Alulux rolluiken zijn praktisch in iedere denkbare kleur te
verkrijgen. Dit geeft u de mogelijkheid om het rolluik perfect
af te stemmen op uw gevelstijl.
Alulux hanteert een aantal standaard kleuren die altijd op
voorraad zijn. Zodoende garanderen we een snelle levertijd. U
kunt ook kiezen voor een speciale kleur of zelfs structuurlak.
Houd hierbij rekening met een langere levertijd.
Vraag uw Alulux dealer naar de mogelijkheden.

Kleurenoverzicht Alulux®
RAL 9016

29 Verkeerswit

RAL 9010

01 Wit

RAL 7038

02 Grijs

32 Crèmewit

RAL 9006

04 Naturel

n.v.t.

19A9-30 Wit Novelis

RAL 7035

39 Lichtgrijs

RAL 5011

79 Staalblauw

n.v.t.

DB 703 Metallic grijs

RAL 6021

51 Bleekgroen

n.v.t.

11 Lichtbeige

RAL 9007

RAL 7039

n.v.t.

RAL 1015

08 Crème

35 Grijs aluminium

883 Kwartsgrijs

929 Donkergrijs

RAL 9001

RAL 7016

n.v.t.

RAL 7021

23 Zwartgrijs

RAL 6005

12 Mosgroen

09 Beige

80 Antracietgrijs

921 Zandzwart

RAL 1001

07 Brons

03 Bruin

RAL 9005

28 Zwart

RAL 6009

31 Dennengroen

RAL 7022

42 Ombergrijs

n.v.t.

RAL 8014

n.v.t.

10 Donkerbruin

RAL 3004

16 Purperrood

n.v.t.

83 Golden Oak

RAL-kleur bij benadering, staalkleuren kunnen afwijken door het drukwerk.

Bediening
De technologische ontwikkeling staat alles behalve stil.
Alulux rolluiken zijn naast de traditionele bandopwinder ook
uit te rusten met hoogwaardige elektrische bedieningen.
De elektrische bedieningsmogelijkheden variëren van een
muurschakelaar of afstandsbediening, tot bediening met
een tablet of smartphone via een automatiseringssysteem.

Voor meer informatie over Alulux kijk op www.alulux.nl
Uw Alulux® dealer:

www.graafschapzonwering.nl

