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Det er en kendsgerning, at langt de fleste indbrud sker igennem 
de svageste bygningsdele – vinduer og døre. Det er også faktum, 
at Danmark er det land i Europa, der målt på indbyggertal, har 
langt de fleste indbrud i private boliger. Samtidig forholder det 
sig således, at vi danskere næsten intet gør for at ændre dette, 
selvom vi alle nok ønsker at skabe trygge og sikre rammer for 
vores familier. En af årsagerne til, at vi ikke har gjort så meget ved 
det, er at der ikke har eksisteret et velegnet produkt, der på en 
elegant måde lever op til vore høje krav til udseende og design.

Derfor har vi udviklet produktet SafeRoller. Med SafeRoller sikrer 
man vinduer og døre, så de er lige så sikre som resten af huset.  

Sikring og sikkerhed er hovedtemaet, men samtidig kan man 
anvende produktet som indvendig solafskærmning eller 
mørklægning, alt afhængig af hvilken variant man vælger. Man 
kan sove med åbne vinduer i dejligt indeklima uden at blive 
overfaldet af hverken tyveknægte eller insekter. 

SafeRoller er let at integrere  i eksisterende bygninger og i 
nybyggeri.  Man kan lave flotte løsninger, hvor man med de nye 
typer  SafeRoller Combi, kan løse flere funktioner. 

SafeRoller er et patenteret system og testet  efter  europæiske  
standarder for sikringsprodukter til vinduer og døre.

Det har været en helt naturlig proces for os at udvikle dette 
produkt, da vi igennem mange år har arbejdet med at sikre 
tryghed og velvære for mennesker med vores Sun & Safe 
produkter.

Fremtidens Boligsikring

Vi sikrer tryghed og velvære



SafeRoller®

Alux SafeRoller® kan leveres med lukkede eller 
perforerede lameller. Lukkede lameller er ideelle for 
mørklægning af rum. Perforerede lameller giver dig nye 
muligheder for at opnå et behageligt indeklima. Begge 
lameltyper sikrer dig mod ubudne gæster. 
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Med perforerede lameller opnår man en effektiv 
afskærmning mod solen. Hvis vinduet åbnes kan 
frisk luft strømme ind i boligen, og derved opnåes 
det optimale indeklima.



Betjening
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Betjeningen er let og enkel. SafeRoller kan leveres i 
manuel udførelse med låse i bundskinne eller med 
motor og fjernbetjening, tidur, lyscensor eller anden 
automatik. 

SafeRoller kan selvfølgelig også betjenes sammen med 
alarmanlægget eller med iPhone og iPad. 
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SafeRoller® Combi
SafeRoller Combi er en videreudvikling af SafeRoller.  
Med SafeRoller Combi har vi ikke blot tænkt på 
sikring af boligen. Ordet velvære har haft stor 
betydning, så derfor har vi både et sikringsgardin og 
et solafskærmningsgardin i denne løsning – heraf 
ordet Combi. Gardinerne kan køre separat. Vil man blot 
skærme for solen om dagen, kører man gardinet ned. 

Forlader man boligen køres sikkerhedsgardinet 
ned. Gardinerne kan leveres med åbne duge - 
screens , med tætte duge, der mørklægger, eller 
alle varianter der imellem. Der kan vælges mellem 
et utal af farver og mønstre, så det er let og enkelt 
at finde netop den løsning, der lige passer til de 
individuelle ønsker.
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Montering

SafeRoller tilpasses naturligvis det aktuelle montage-
sted, altså en skræddersyet løsning, som tilpasses det 
enkelte vindue eller dør. SafeRoller kan monteres på 
vinduesrammen eller på muren ved siden af vinduet.
Rullerne kan skjules ved at de integreres i bygningen, 
eller der udføres en afdækning. 
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