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De professionele rolluikspecialist is de aangewezen 
persoon om te helpen bij de uiteindelijke keuze van 
het product. De specialist kan u op maat adviseren en 
adequate service en deskundige montage bieden. 

U kunt uw venster-, deur- of garageopeningen voorzien van 
vele producten. Elke product heeft voor- en nadelen.  
In deze brochure belichten wij de vele voordelen die alumi-
nium rolluiken bieden.

Rolluiken van aluminium zijn stevig, duurzaam en onder-
houdsvriendelijk, waardoor u jarenlang profijt en plezier zult 
hebben van uw aankoop. Bovendien is aluminium recyclebaar.

Er zijn vele typen rolluiken. Het is afhankelijk van uw wensen, 
de (bouw)situatie en de mogelijkheden, welk rolluik het best 
bij u past.

Met Alulux rolluiken heeft u de controle over de zon- en licht-
intreding, uw rust, de  energierekening, uw gevoel voor veilig-
heid, uw comfort en de behaaglijkheid in huis.

Mocht uw keuze op een Alulux rolluik vallen, dan kunt u er  
zeker van zijn dat u een kwaliteitsproduct geleverd krijgt. 
Ruim 50 jaar specialiseert het Alulux zich in de ontwikkeling 
en productie van rolluiken en rolpoorten van Duitse topkwali-
teit. Alulux is een van de marktleiders op dit gebied.
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Keep it cool
Met rolluiken kunt u zelf bepalen hoeveel licht u wenst bin-
nen te laten. Met de juiste besturing kunt u dit tegenwoordig 
zelfs op afstand regelen, ook wanneer u zelf niet thuis bent.

Doe op een zonnige dag de rolluiken dicht en de warmte blijft 
buiten, waardoor u zich in een aangenamere en koelere om-
geving  beter voelt en u beter functioneert.

Ook hinderlijke zonnestralen die op uw computer- of tv-
scherm reflecteren kunt u met een druk op de knop weren.

zon- en lichtregulering

TIP
Het gebruik van rolluiken, ten be-
hoeve van een koel en aangenaam 
binnenklimaat, biedt een goed 
alternatief voor dure en energie-
verslindende airconditioning.

€
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Rest assured
Aluminium rolluiken in gesloten toestand kunnen het geluid 
van de straat met wel 10 decibel verminderen. Dit is ideaal 
voor uw rust of dat van uw kind. Voor mensen die ’s nachts 
of ’s avonds werken en overdag moeten rusten, zijn rolluiken 
onontbeerlijk.

Ook bij onstuimig weer houdt u de rust binnen en het lawaai 
en de onrust buiten. Het is algemeen bekend dat een goede 
nachtrust zorgt voor een beter humeur en betere prestaties.

Met rolluiken bepaalt u bovendien zelf of er bij u wordt  
binnen gekeken. 

rust  & privacy

TIP
In de zomer, wanneer het overdag warm is, zoeken we 
afkoeling in de buitenlucht of bij het water. Echter ’s 
nachts zijn er weinig mogelijkheden om afkoeling te 
vinden. Laat uw rolluiken in de zomer overdag naar 
beneden zodat u ’s nachts in een aangenamere tempe-
ratuur van uw nachtrust kan genieten.



*Zie kader laatste pagina.
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Don’t waste your energy*
Een rolluik in gesloten toestand is een zeer goede bescher-
ming tegen zonnestraling op de warme dagen, maar ook een 
ideaal middel om energie te sparen in de koude maanden. De 
luchtbuffer tussen het rolluikpantser en het venster zorgt er-
voor dat er tot wel 45% minder warmte verloren gaat. Koude 
lucht blijft buiten en de warmte die u binnenshuis creëert 
blijft binnen. Zo doende kan er aanzienlijk op stookkosten 
bespaard worden.

isolatie & energiebesparing

TIP
Gesloten rolluiken beschermen niet alleen u, maar ook 
uw vensters en deuren. Het hout- en schilderwerk heeft 
een stuk minder te lijden van de uv-straling van zon of 
van regen en stilstaand water in het venster. Hierdoor 
hoeft u een stuk minder kostbaar onderhoud te plegen 
en gaan uw ramen en deuren langer mee. 
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Your home is your castle 
Uw huis en de inhoud ervan zijn een kostbaar bezit. U wilt die 
bezittingen beschermen wanneer u er bent, maar ook wanneer 
u er niet bent. Ook als u (alleen) thuis bent wilt u zich veilig 
voelen.

De emotionele schade na een inbraak weegt voor mensen vaak 
zwaarder dan de materiele schade na een inbraak. Huizen voor-
zien van stevige aluminium rolluiken vormen een groot obstakel 
voor inbrekers en zijn zodoende een goed alternatief voor dure 
alarmsystemen.

veiligheid & comfort

TIP
90% Van de woninginbraken wordt gepleegd door de 
zogenaamde gelegenheidsinbreker. Deze inbrekers 
slaan hun slag bij makkelijke prooien. Huizen met in-
braakwerende voorzieningen laten ze vaak links liggen 
en ze gaan naar het volgende huis. Rolluiken worden 
door het dievengilde gezien als een extra drempel en 
huizen met rolluiken worden derhalve vaak overgesla-
gen door de gelegenheidsinbreker.
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Alulux rolluiktypen uitgelicht

Basix
BasiX

XS
X-tra Small

XL
X-tra Large

XXL
X-tra X-tra Large

XSS
X-tra Safe & Strong

Het “pantser” van dit Extra Small rolluik wordt 
opge bouwd met lamellen van 35 mm, waardoor 
het een kleine oproldiameter heeft. Hierdoor kan 
een extra kleine kast worden gebruikt die tot wel 
50% kleiner is in opper vlakte dan een gewone 
rolluikkast. Ideaal wanneer de kast in een nis 
moet vallen of in een koof weggewerkt kan  
worden zoals bij dakkappellen.

Zoals de naam al doet vermoeden is dit het 
basismodel. Dit rolluik is uitermate geschikt voor 
alle standaard toe passingen. De holtes van de 
voorgevormde aluminium lamellen (zie afbeel-
ding hiernaast) zijn opgevuld door een  speciaal 
verstevigingsschuim. Tezamen vormen de op 
elkaar gestapelde lamellen het zogenaamde 
pantser.

Dit Extra Large rolluik is ideaal voor grote op-
pervlakten en deuren. Het pantser wordt opge-
bouwd met stevige lamellen van 55 mm. Zelfs 
bij standaard garagedeuropeningen van circa 2,5 
meter breed wordt het XL rolluik vaak toegepast. 
Het grote voordeel van rolpoorten ten opzichte 
van andere garagedeuren is, dat men aan de bin-
nenzijde minder ruimte nodig heeft.

Het Extra Extra Large rolluik wordt meer als rol-
poort ingezet. Rolpoorten zijn ideaal om gara-
geopeningen af te sluiten. Zeker wanneer men 
geen ruimte heeft aan de binnen zijde waardoor 
montage van de gebruikelijke garagedeu ren 
moeilijk is. Het pantser word opgebouwd met 
robuuste lamellen van 77 mm.

Het Extra Safe & Strong rolluik is een heel bijzon-
der rolluik. Dit rolluik is extra inbraakvertragend. 
De opbouw van extra stevige geëxtrudeerde 
lamellen  in combinatie met een tussenlamel 
zorgen ervoor dat het pantser niet kan worden 
opgelicht of worden ontwricht. Als enige rolluik 
voor particulier gebruik, is dit rolluik voorzien 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
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XS technische specificaties
•	 Totale lameldikte  8,85 mm
•	 Dekbreedte  35,1 mm
•	 Maximale  oppervlakte m2  6 m2

•	 Maximale  breedte  3 m
•	 Maximale hoogte 3,5 m
•	 Gewicht 3,5 kg/m2

XL technische specificaties
•	 Totale lameldikte  14 mm
•	 Dekbreedte  55 mm
•	 Maximale  oppervlakte m2  12 m2

•	 Maximale  breedte  4,5 m
•	 Maximale hoogte 4 m
•	 Gewicht 5,5 kg/m2

XXL technische specificaties
•	 Totale lameldikte  19 mm
•	 Dekbreedte  78,5 mm
•	 Maximale  oppervlakte m2  16 m2

•	 Maximale  breedte  5 m
•	 Maximale hoogte 4 m
•	 Gewicht 5,8 kg/m2

XSS technische specificaties
•	 Totale lameldikte  10 mm
•	 Dekbreedte  45 mm
•	 Maximale  oppervlakte m2  9 m2

•	 Maximale  breedte  4 m
•	 Maximale hoogte 3 m
•	 Gewicht 10 kg/m2

BasiX technische specificaties
•	 Totale lameldikte  8,7 mm
•	 Dekbreedte  40,0 mm
•	 Maximale  oppervlakte m2  8,5 m2

•	 Maximale  breedte  3,3 m
•	 Maximale hoogte 2,8 m
•	 Gewicht 3,5 kg/m2
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Vormen
Bij rolluiken zijn de bovenkasten vaak de meest in het oog 
springende vormen. Afhankelijk van de bouwsituatie, de 
diepte van de nis of de stijl van het gebouw kunt u een keuze 
maken uit verschillende vormen. De meest voorkomende 
vormen zijn afgeschuind, vierkant of rond.

De grootte van raam of deur bepaalt de oproldiameter van 
het lamellenpantser. Die oproldiameter bepaalt vervolgens 
hoe groot de bovenkast dient te zijn.

Kleur
De Alulux kwaliteitsrolluiken worden gemaakt van hoogwaar-
dig, onderhoudsarm en recyclebaar aluminium. Aluminium 
leent zich erg goed om in kleur te moffelen, vandaar dat 
Alulux rolluiken in praktisch alle mogelijke kleuren beschik-
baar zijn. Zelfs zogenaamde structuurlakken behoren tot 
de mogelijkheden. Zodoende kunt u de kleur van uw rolluik 
afstemmen op de muur, het venster of andere omgevingsfac-
toren. Bovendien kunt u verschillende kleuren geven aan de 
lamellen en kasten of zijgeleiders, om zo een speels karakter 
te creëren.  

Een groot assortiment standaardkleuren is altijd op voorraad 
om zodoende een snelle levertijd te garanderen.

Geleiders
De zijgeleiders zijn de aluminium profielen waarin het pant-
ser van de lamellen zich op en neer beweegt. Ook hier zijn er 
vele variaties mogelijk. Afhankelijk van de montagesituatie 
kiest de rolluikspecialist de ideale geleider. Alulux werkt met 
de zogenaamde ‘Silent Finn’ geleider. Deze geleider heeft bor-
stels in de geleider waardoor de licht- en luchtdoorlaat via de 
zijgeleider wordt geweerd, de lamellen beschermd zijn tegen 
beschadiging en het pantser minder geluid maakt bij het op 
en neer gaan. 

Silent Finn geleider met borstel
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Bediening
Bij de bediening van rolluiken is de ontwikkeling in de loop 
der jaren erg snel gegaan. Nog steeds zijn roluiken te bedie-
nen met een traditionele bandopwinder. Echter, ter verhoging 
van het comfort is de elektrische bediening bijna niet meer 
weg te denken. Als marktleider op het gebied van rolluiken 
werkt Alulux nauw samen met de marktleider op het gebied 
van besturingen, de firma Somfy.

Elektrische bediening via muurschakelaar en afstandbedie-
ning zijn steeds meer gemeengoed aan het worden. Vandaag 
de dag kan men de rolluiken ook op afstand bedienen via  
tablet of smartphone. Dit is gemakkelijk wanneer u bijvoor-
beeld op vakantie bent.

Uw rolluikspecialist kan u alles vertellen over de verschillende 
bedieningsgemakken.

Energiebesparingspotentie
Voor vensters

Oppervlakteverdeling Warmteverlies = jaarlijkse Energiekosten1 ¹

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

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

1 Geschatte jaarlijkse kosten op basis 
van energieverlies via de schil van 
het gebouw (gebaseerd op 525 m2 
gemeten in DLD in 2013).  
Gegevens zonder garantie.

Vloer- 
oppervlakte

Wand

Venster
Deur

Dak

27 %

32,5 %

10 %
0,5 %

30 %

≈

13,3 % 150 € – 300 €≈

25,5 % 320 € – 640 €≈

44,4 % 500 € – 1000 €≈

2,1 % 25 € – 50 €≈

14,7 % 175 € – 350 €≈

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).

*Don’t waste your energy



Voor meer informatie over Alulux in de Benelux: AVZ groep, afdeling Reflex  t +31 (0)499 399 645
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Uw Alulux rolluikspecialist:


