
made in Germany

ALULUX ROLPOORTEN



Rolpoorten van Alulux maken van parkeren een genot. U beveiligt uw bezittingen en bespaart ruimte, 
met het grootste gebruikersgemak.  

Alulux ontwikkelt en produceert ruim 50 jaar rolpoorten van Duitse topkwaliteit. Dit weerhoudt ons er 
echter niet van iedere dag te blijven streven naar verbetering. Onderzoek en innovatie zijn het fundament 
onder onze producten, die met trots het label “made in Germany” dragen. 

De jarenlange ervaring in engineering maakt Alulux vandaag de dag nog steeds de rolpoorten specialist 
bij uitstek. Met minder zijn we niet tevreden. Een aluminium rolpoort van Alulux kent in de huidige 
tijdgeest vele eigenschappen waarmee u uw voordeel doet. Zo biedt het beveiliging, ruimtebesparing 
en gebruiksgemak. Maak van parkeren een genot én bescherm uw bezittingen met niets meer dan een 
simpele druk op de knop.
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Voordelen

 Weerbestendig
 Inbraakvertragend
 Inkijkwerend

Beveiliging
Misschien spreekt het voor zich, toch is het verreweg de meest 
bepalende functie van een rolpoort, beveiliging. Beveiliging van 
uw woning, voertuigen en andere bezittingen. Onze rolpoorten 
zijn vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen. Zeer 
sterk, weersbestendig, inbraakvertragend én inkijkwerend. 

Een rolpoort beveiligt u en uw bezittingen voor iedere denkbare 
invloed van buitenaf. Weersinvloeden zijn beter te beheersen 
en de kans op een succesvolle inbraak wordt aanzienlijk minder. 
De gehele inhoud van een garage vertegenwoordigd vaak een 
flinke waarde. Wellicht zelfs meer dan u in eerste instantie 
denkt. Auto(´s), motor(en), (sport)fietsen, gereedschappen, 
tuinmeubelen etc. 

Voorkomen is beter dan genezen, een rolpoort vormt een obstakel 
voor de weersomstandigheden én ongewenste bezoekers. Zo 
kunt u uw bezittingen ook in uw eigen afwezigheid met een 
gerust hart achterlaten.



Ruimtebesparing
Alulux Rolpoorten onderscheiden zich op een bijzondere manier 
van reguliere garage- en sectionaaldeuren. Welk systeem u ook 
kiest, door het innovatieve design van onze rolpoorten bespaart 
u kostbare ruimte. 

U kent ze waarschijnlijk wel, de ´oude´ kantel- of openslaande 
garagedeuren die bij openen of sluiten een gevaarlijke situatie 
kunnen opleveren. U moet rekening houden met het uitzwenken 
van de deur(en). Een Alulux Rolpoort zwenkt nooit uit omdat de 
lamellen op- en uitrollen in de kast. Hierdoor kunt u oprijden of 
parkeren tot vlak voor de poort. 

Iedere situatie is uniek, om die reden worden Alulux Rolpoorten 
uitsluitend op maat gemaakt. Zo garanderen we dat het 
ruimteverlies tot het minimale wordt beperkt.

Voordelen

 Zwenkt nooit uit
 Uitsluitend op maat



Gebruiksgemak
Hoe u het ook went of keert, een rolpoort is wel degelijk een 
gebruiksvoorwerp. Men verwacht hierbij het hoogste comfort. 
En dat is precies wat we u bieden.

Al onze rolpoorten worden standaard geleverd met een zeer 
stille elektrische motor die op meerdere manieren is aan te 
sturen. O.a. een wandschakelaar met sleutel, afstandsbediening 
aan uw sleutelbos of zelfs een app via uw telefoon. 

Deze manier van aansturen vraagt echter wel om enkele 
veiligheidsmaatregelen. Onze rolpoorten worden voorzien van 
obstakeldetectie, noodrem en noodbediening. Hierdoor  is het 
haast onmogelijk om schade te rijden of letsel op te lopen tijdens 
verantwoord gebruik van de rolpoort. Wanneer de sensoren 
activiteit waarnemen zal de noodrem direct ingrijpen. Mocht de 
stroom uitvallen dan kunt u van binnenuit de garagedeur openen 
door de noodhandbediening te hanteren. 

Voordelen
 Afstandsbediening
 Obstakeldetectie
 Noodrem- en bediening



03 Bruin

RAL 8014

01 Wit 08 Crème 11 Lichtbeige32 Crèmewit

31 Dennengroen

04 Naturel

79 Staalblauw 80 Antracietgrijs35 Grijs aluminium

RAL 9010 RAL 9001 RAL 1015 n.v.t.

02 Grijs

RAL 7038 RAL 9006

RAL 9007 RAL 5011 RAL 7016 RAL 6009

Kwaliteit op maat
Alulux levert kwaliteit. Door onze ruim 50 jaar ervaring 
weten we wat er gevraagd wordt voor iedere unieke situatie. 
Om deze reden wordt een rolpoort van Alulux uitsluitend op 
maat gemaakt. 
 
Daarbij zijn al onze rolpoorten CE-gecertificeerd en succesvol 
getest door het TÜV-Nord.

Kleuren
Alulux hanteert een aantal standaard kleuren die altijd op 
voorraad zijn. U kunt ook kiezen voor een speciale kleur of 
zelfs structuurlak. Houd hierbij rekening met een langere 
levertijd. Vraag uw Alulux dealer naar de mogelijkheden.

Kleurenoverzicht

RAL-kleur bij benadering, staalkleuren kunnen afwijken door het drukwerk.

10 DonkerbruinDB 703 Metallic grijs

83 Golden Oak

16 Purperrood

n.v.t. n.v.t. RAL 3004

n.v.t.



Voor meer informatie over Alulux kijk op www.alulux.nl

Uw Alulux® dealer:


