
Sun & Safe Systems

Sun & Safe Systems

Alux A/S
Sun & Safe Systems 
Holmbladsvej 4-6
8600 Silkeborg

tel +45 70 26 21 40
fax +45 70 26 29 94
alux@alux.dk
www.alux.dk



ALUX
er en dansk, veletableret og landsdækkende 
servicevirksomhed indenfor komplette løsninger 
til solafskærmning og mekanisk tyverisikring. 
Vi kalder det Sun & Safe Systems.



LØSNINGERNE 
leveres og monteres primært i Danmark, med en 
stadig stigende eksport især til vores Skandinaviske 
nabolande samt England og Tyskland. 

Alux arbejder målrettet på at dække markedets 
behov ved altid at være kvalitets- og samfundsbevidst 
med service overfor kunderne som vores absolutte 
fokus. 

Alux har stor respekt for gamle håndværksmæs-
sige traditioner. Vi kombinerer nutidens teknologi 
med design og vores høje videns- og serviceniveau. 
Vores vision er, 

„at sikre tryghed og velvære for mennesker“ 

og det gør  vi  ved, at sikre optimale vilkår for 
menneskers dagligdag.

Alux rullejalousi Safe 5000
Dette transparente rullejalousi er den optimale 
form for mekanisk sikring. Det har alle fordele: 
fuldt indsyn, højeste sikkerhed, er helt tæt så 
man ikke kan „fiske“ igennem, elegant udseende 
samt minimum af synlighed i facadevinduer. 
Dvs. optimalt indsyn, sikkerhed og design.

Er forsynet med de kendte Elero rørmotorer, som 
giver optimal driftsikkerhed.



PRODUKTSORTIMENT
Safe produkterne udgør et af Nordens største og 
bedste sortimenter indenfor mekanisk tyverisikring.

Alux ønsker at sikre kundens behov på en optimal 
måde og det sker ved at integrere vores sikringspro-
dukter, som en naturlig del af kundens interiør 
og eksteriør. Safe produktsortimentet omfatter:

- Fastegitre
- Rullegitre
- Saksegitre
- Rullejalousier
- Sikringsskabe
- Brandjalouisier
- Diverse tilbehør

Under hver produktgruppe findes mange forskellige 
typer og varianter, som kan tilpasses kundernes 
varierende behov.

„Alux sætter en ære i, at have funktionsdygtige 
produkter med et højt design- og kvalitetsniveau.“

Alux rullegitre Safe 2000 og 3000 type screen.
Delvis åbne/perforerede rullegitre er produkter, 
som ligger imellem det helt åbne rullegitter og 
det helt lukkede rullejalousi. De anvendes hvor 
man ønsker et flot design med et rimeligt indsyn. 
     Safe 2000 er det tætte simple perforerede 
stålgitter og Safe 3000 er det mere eksklusive 
perforerede aluminiumgitter i det kendte 
Harlekin mønster.

Alle motordrevne produkter kan forsynes 
med automatik.



PRODUKTGRUPPER OG KVALITET
Produkterne er opdelt i fem hovedgrupper: Alux Safe 
1000, 2000, 3000, 4000 og 5000, hvor kvalitet, funk-
tionalitet, design, udbygningsmuligheder og prisen 
stiger i takt med produktgrupperne. 

Alux har høj kvalitetssikring på alle produkter og 
anvender diverse metoder og tests, der bestemmer 
produkternes kvalitetsniveau.

Alle produkterne i serierne Alux Safe 2000-5000 
er testet i henhold til  vores kvalitetssikring samt 
SKAFOR-godkendt. Flere af produkterne har desuden 
været på markedet i adskillige år, og derfor afprøvet i 
næsten alle tænkelige situationer.

Til motordrevne rullegitre og andre produkter, som 
indeholder motorer, anvendes de tyske Elero-motorer. 
Disse er kendt verden over for deres store 
driftsikkerhed.

„Alle Safe produkter er CE mærkede og kan leveres i 
alle SKAFOR klasser: rød, blå, grøn og gul.“

Alux jalousiskabe Safe 4000 og 5000.
Skabe anvendes som punktsikring af 
eksempelvis tobaksvarer, spiritus, medicin, 
våben, mobiltelefoner, kameraer og andre 
lignende tyvetækkelige varer.
     Safe 4000 er det mest kendte skab. 
Safe 5000 er en videreudvikling af Safe 4000,
hvor frontpartiet er skråt afskåret. Derved 
opnås et flot design med optimal eksponering 
af varerne.

Udføres med motor og betjenes med 
nøglekontakt, som er indbygget i skabet.
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RÅDGIVNING OG SIKKERHED
Vores teknikere og konsulenter yder gratis rådgivning 
overfor alle vores kunder og forretningsforbindelser. 

Mekanisk tyverisikring er ikke „bare“ et alminde-
ligt bygningsarbejde, men i høj grad også et spørgs-
mål om sikkerhedsrådgivning, hvor der kan være 
mange ukendte faktorer set fra rådgiverens (bygherre, 
arkitekt, designer, ingeniør etc.) side. Det gælder 
både mht. selve sikkerhedsniveau og funktionalitet 
samt brugerhensyn, arkitektur og design, som alt 
sammen skal integreres i én samlet enhed.

Vi arbejder tæt sammen med arkitekter, designere 
og ingeniører, som en naturlig del af vores produktud-
vikling og service overfor kunderne.

„Pæn sikring er ikke altid god sikring, men god 
sikring kan også være pænt.”

Alux saksegitter Safe 4000
Saksegitre er et alternativ til rullegitre.   
    Det anvendes typisk hvor det ikke er muligt at 
montere rullegitre, eller hvor man af æstetiske 
grunde vil vælge dette gitter frem for rullegitre.
     Det er et robust og kraftigt gitter med et deko-
rativt udseende. Gitteret er manuelt betjent, 
kan være enkelt eller dobbeltfløjet, fast eller 
svingbart. 

Aflåses med stangrigellås og låsecylinder.



ALUX-FORLØB
Et forløb hos Alux starter normalt med at en kunde 
ringer omkring en problemstilling, hvor vi er klar til at 
give gode og kompetente råd. 

En af  vores konsulenter besøger kunden for en 
afklaring omkring kundens problemstilling/behov, 
hvor vi bl.a. rådgiver omkring aktuelle sikringsforhold 
samt foretager opmåling. 

Herefter sender vi et skriftligt tilbud skræddersyet 
til kundens behov og vi foretager en afklaring mht. 
økonomi og tidsplan ud fra kundens ønsker. 

Når en kunde har afgivet en ordre, kommer hurtigt 
en tekniker på besøg med henblik på endelig opmåling 
for at sikre de nøjagtige mål og fastgørelsesmetoder 
samt afklare eventuelle uklarheder.  

Montagetidspunktet bliver koordineret med kun-
den undervejs i forløbet, således at der kan planlæg-
ges evt. flytning af interiør og eksteriør inden vore 
montører kommer. Vi foretager også ofte løbende kon-
trolmålinger inden produktionen igangsættes for at 
undgå fejl undervejs. 

Efter montering foretager vi en afleveringsforret- 
ning, hvor vi giver instruks i brug af den leverede 
sikring.   

Sidst men ikke mindst foretager vi en opfølgning 
på hele forløbet, hvor vi samtidig orienterer kunden 
omkring vores forskellige service- og abonnements-
ordninger.

Derved sikres, at kunden får en god service både 
før, under og efter leveringen.

„Hurtig service er vigtig, for når et sikringsgitter ikke 
er lukket - er der hul i sikkerheden.“

BEHOV/GODE RÅD

TILBUD/ORDRE

OPMÅLING

PRODUKTION

MONTAGE

OPFØLGNING

ALUX-FORLØB



SAMARBEJDE
Alux er meget fokuseret på at alt arbejde foregår 
i et tæt samarbejde med mennesker og udfra 
menneskelige relationer både internt overfor 
medarbejdere og eksternt overfor kunder, 
leverandører og andre samarbejdspartnere.
          Alux samarbejder udelukkende med førende 
leverandører indenfor råvarer, halvfabrikata, systemer 
og færdige produkter. Det er sikkerheden for, at 
kunden får den optimale service og ydelse.

Alux rullejalousier Safe 2000, Safe 3000 
og Safe 4000. 
Jalousierne giver højeste sikkerhed og koster 
ikke væsentlig mere end rullegitre i tilsvarende 
klasser. Hvis det ikke er nødvendigt med åben 
sikring, får man her højeste sikring til den 
rigtige pris.
      Safe 2000 er det simple jalousi udført i gal-
vaniseret stål, Safe 3000 er udført i aluminium 
og Safe 4000 det kraftigere aluminiumsjalousi, 
der er mere støjsvagt og i et flot design. 
      Safe 4000 brandjalousi anvendes, hvor der 
er behov for aflukning/sikring, som skal kunne 
modstå brand.

Betjenes med kodetastatur eller nøglekontakt

Alux rullegitre Safe 3000 og 4000. 
Åbne rullegitre anvendes, hvor man ønsker så 
stor maskestørrelse og dermed så godt indsyn 
som muligt.
    Safe 3000 er det lidt lettere gitter med elegan-
te buede/udstansede masker, hvor Safe 4000 er 
det kraftigere gitter, som fås med forskellige 
maskestørrelser.

Alle motordrevne produkter kan sambetjenes 
med relæbokse.



INNOVATION og TROVÆRDIG
Forretningsidéen bygger på at skabe rammerne for, 
at idéer både indenfor og udenfor organisationen 
bliver til brugbare produkter og ydelser, som opfylder 
menneskelige behov på en optimal måde.

Alle idéer bliver taget seriøse og registreret i vores 
idébank. Derved sikres en systematisk opsamling af 
behov som udgangspunkt for produktudviklingen. 

Alux arbejder hele tiden med udvikling og videre-
udvikling af nye idéer. Vi tænker i systemer og leger os 
indimellem frem til løsningerne.

Arbejdet udføres med udgangspunkt i at sikre 
natur, miljø og menneskelige hensyn  på en optimal 
måde. 

Alux arbejder tæt sammen med bl.a. politi og 
forsikringsselskaber omkring kriminalpræventive 
sikringsydelser og er aktiv medlem af  Den Danske
Brancheforening for Sikkerhed og Sikring (Sikker-
hedsBranchen).

„Alux går aldrig på kompromis med vores høje 
kvalitets- og service niveau.“

Alux fastegitre Safe 2000 og Safe 3000.
Faste eller aftagelige gitre anvendes, hvor der 
ikke er behov for at gitrene skal fjernes dagligt.
    Gitrene kan være fastmonterede eller aftage-
lige. De kan også udføres med hængsler som 
svingbare gitre, såfremt dette ønskes.
     Safe 2000 er enkelt sammensvejst stålgitter, 
der oftest leveres som et aftageligt gitter med 
kroge/øjer.
     Safe 3000 er elegant udført med sideskinner 
i aluminium, aftageligt låg med låse, og med  
stålgitternet. 
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BESØG VORES SHOWROOM
Alle  aktiviteter er samlet på vores fabrik i Silkeborg, 
hvor  vi har 4000 m2 til rådighed i en af Danmarks 
største og mest moderne fabrikker indenfor solaf-
skærmning og mekanisk tyverisikring.

Alle er  velkommne til at besøge vores showroom, 
hvor man kan danne sig et indtryk af de muligheder 
vi tilbyder for at sikre din virksomhed tryghed og 
velvære.

Alux A/S
Sun & Safe Systems 
Holmbladsvej 4-6
8600 Silkeborg

tel +45 70 26 21 40
fax +45 70 26 29 94
alux@alux.dk
www.alux.dk


