
ALUX saferoller – Privat
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.
Leveres også med integreret indvendig rullegardin i 
mange farver og mønstre.

Safe-roller har mange funktioner:
Indbrudssikring, mørklægning, solafskærmning, lysre-
gulering, 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

TEKNIsKE sPECIFIKATIONEr

Godkendelser:
CE Mærket.
Testet efter europæisk norm for indbruds-
Sikring EN 1627-1630 Klasse 2

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

Jalousimåtte:
Tætte stangpressede  aluminiumsprofiler
højde 30 mm.

Føringsskinner:
Stangpressede aluminiumsprofiler
med støjdæmpningsindlæg og teflon
Mål:  F52   52 x 27 mm..

Overfladebehandling:
Standard er pulverlakering i RAL 9010 hvid 
af alle aluminiumsprofiler.

Valserør, konsoller m.v.
Valserør  Ø 50 mm i aluminium.
Konsoller i stål pulverlakkeret RAL 9010 hvid..

EKsTrA UdsTyr/TILvALg
Pulverlakering af måtter og føringsskinner
i alle standard RAL farver.
Fjernbetjening med håndsender.

Kodekontakt.
Op/ned vippekontakt.
Styringsboks for tilslutning til og betjening
via alarm, kortlæser, brandalarm o.l.
UPS- Nødstrømsforsyning.
Manuel  aflåsning, forskellige muligheder.
Afdækningskasse for valserør.
Intergreret rullegardin som
- Mørklægning.
- Transparent.
- Med tryk.
Plisségardin som afdækning.
Indvendig persienne som afdækning.

NICHEMONTErINg
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3000

Betjening:
Standard er indebygget 230V rørmotor.

Styring:
Standard med nøglekontakt.
Andre styringsmuligheder, se under EKSTRA 
UDSTYR. 

Aflåsning:
Jalousiet  er selvlåsende i nedkørt stilling.

 saferoller

Valsediameter
mm
110
130
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sAFE 1000 type 30
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