
ALUX SafeRoller – Erhverv
SAFE 1000 type 30

Saferoller er et helt nyt produkt på det danske marked. 
Jalousiet er beregnet for sikkerhedsløsninger til kontorer, 
boliger og sommerhuse.

Jalousiet er kompakt og kræver meget lidt plads over vinduet 
eller i vinduet. Det leveres standard med lakeret overflade i farve 
hvid, RAL 9010.

Saferoller leveres med den nye Elero Revoline motor med ”soft 
stop”. Den kan betjenes med almindelig kontakt, kodekontakt  
eller med fjernbetjening.
Som ekstraudstyr kan vi levere en afdækning i samme farve som 
jalousiet.
Kan også leveres med integreret indvendigt rullegardin i 
mange farver og mønstre.

Saferoller har mange funktioner:
Indbrudssikring, mørklægning, solafskærmning, lysregulering, 
energisparende.
Design- og interiørgardin.

Vi sikrer tryghed og velvære

SafeRoller®



Holmbladsvej 4-6 
Dk-8600 Silkeborg

Tel  +45 70 26 21 40 
Fax +45 70 26 29 94 
www.alux.dk

NICHEMONTERING

 Jalousihøjde
mm

1000
1500
2000
2500
3000

Valsediameter
mm
110
130
150
160
170

Plissé gardin/persienne som 
afdækning 

SafeRoller med
rullegardin

 SafeRoller
SAFE 1000 type 30

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:
CE Mærket
Kan mod tillæg leveres efter EN 1627-30 i RC2 i en 
maksimal bredde på 1500 mm.

Jalousimål:
Bredde maksimalt 3000 mm.
Højde maksimalt 3000 mm.

Jalousimåtte:
Stangpressede alu-profiler - højde 30 mm.
Profiler kan også leveres perforerede med ø 3 mm huller 
eller mix med delvis hele/perforerede profiler

Føringsskinner:
Stangpressede alu-profiler med PVC støjdæmpningsindlæg. 
Mål: bredde 50 mm x tykkelse 27 mm.

Overfladebehandling:
Alu-dele leveres standard med RAL-lakeret overflade i farve 
hvid, RAL 9010. Kan mod tillæg også leveres i andre RAL-
farver.

Valserør, konsoller m.v.:
Valse er udført i ø 50 mm alurør.
Konsoller er udført i stål med hvidlakeret overflade.

Betjening:
Indbygget 230 V rørmotor.

Styring:
Med nøglekontakt eller vippekontakt.
Relæboks for sambetjening af flere jalousier. 
Jalousi kan også tilsluttes til alarmanlæg med en 
speciel styreboks.
Fjernbetjening med håndsender.

EKSTRA UDSTYR/TILVALG

Afdækningskasse for valserør.
Forstærket bundprofil.
Manuel lås i sider.
UPS - nødstrømsforsyning.
IIntegreret rullegardin som 
- mørklægning.
- transparent.
- med tryk.
Plisségardin som afdækning.
Indvendig persienne som afdækning.

UDENPÅLIGGENDE VÆGMONTERING




