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MEKANISK SIKRING
Brandjalousier. Rullejalousier

Rullegitre og rullejalousier
Aluminium rullegitre
Fås med perforerede (Harlekin-mønster) eller udstandsede 
alu-lameller med eller uden vandrette samleprofiler.  
Udstandsede lameller fås med forskellige maskestørrelser.

Godkendelse: Blå og grøn klasse.

Aluminium rullejalousier
Fås som enkelt- eller dobbeltvæggede i 5 forskellige lamel  højder.

Godkendelse: Rød klasse. 

Polycarbonat rullejalousier
Består af alu-profiler med klare polycarbonat-lameller i variabel 
højde. Føringsskinnerne har pvc støjdæmpningsanlæg, og i toppen er 
slidstykket af teflon.
Maks. bredde 6000 mm og maks. højde 4000 mm.

Godkendelse: Rød klasse.

Perforerede stålrullegitre og -rullejalousier
Lamellerne udføres i 1 mm stål og er 105 mm høje. Ved hjælp af Ø 3 
mm små perforeringer, fås en god gennemsigtighed. 
Anvendes primært i butikscentre, som rumadskillelse eller tilsvarende 
steder. 
Maks. længde 11.500 mm.

Godkendelse: Blå klasse.

PRODUKTER

Rullegitre, jalousier, saksegitre og faste gitre i aluminium samt tobaksskabe og brandjalousier. 
Anvendes som mekanisk tyverisikring af især butiks- og kontorvinduer, af facader i butikscentre og som kantinejalousier og rumopdelere. 
Alle rullegitre og jalousier er selvlåsende i nedkørt position og betjenes med rørmotor via nøglekontakt. Kan leveres med automatik.

Faste sikringsgitre og sikringsskabe

Stålgitre – faste, aftagelige og svingbare

Stålgitre fås i 3 forskellige maskestørrelser og fås som faste, aftagelige eller 
svingbare. Kan leveres med nødåbning. 

Godkendelse: Rød, blå og grøn klasse.

Sikringsskabe

Kabinettet er udført i stål, og fronten er udført i aluminium. 
Jalousiet betjenes med motor og Ruko nøglekontakt. 
Skabene opbygges i moduler a 900 mm.

Godkendelse: Rød klasse.

 
SafeRoller® — til kontorer og private
Se PDF om SafeRoller® Hent her

Alle produkter er testet og registreret hos F&P (Forsikring & Pension).  
Alux rullegitre og rullejalousier er CE-mærkede.

Alux leverer og monterer i hele landet.
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