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Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2011 Dørsæt, 

vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og 

klassifikation 

Omfatter produkterne: 

Safe 3000 Type 100, Ø 10 mm grille in metal – tested size: 1400 x 3000 mm (H x W) 
Classifikationsrapport: Teknologisk Institut 0303/669280-B – RC3 – Group 4. 

Safe 3000 rullegitter, perforeret screen og massiv jalousi – tested size: 2400 x 3000 mm (H x W) 
Classifikationsrapport: Teknologisk Institut 0303/669280-r2 – RC3 – Group 3. 

Safe 4000 rullejalousi, massiv jalousi – tested size: 2500 x 6000 mm (H x W)
Classifikationsrapport: Teknologisk Institut 902584-C – RC4 – Group 3.

leveret af 

Alux A/S 

Holmbladsvej 4  

DK-8600 Silkeborg 

Dimensioner 
Dimensions

Minimum  Testet Maximum Klassifikation 
Classification 

Bredde/ Width Ingen begrænsning 
No limit 

3000 mm 3000 mm 
RC3 - Group 4 

Fri åbningshøjde 
Clear opening height 

Ingen begrænsning  
No limit 

1400 mm 1400 mm 

Dimensioner 
Dimensions

Minimum  Testet Maximum Klassifikation 
Classification 

Bredde/ Width Ingen begrænsning 
No limit 

4000 mm 4000 mm 

RC3 - Group 3 
Fri åbningshøjde 
Clear opening height 

Ingen begrænsning  
No limit 

2000 mm +50%: 3000 mm  

Dimensioner 
Dimensions

Minimum  Testet Maximum Klassifikation 
Classification 

Bredde/ Width Ingen begrænsning 
No limit 

6000 mm 6000 mm 

RC4 - Group 3 
Fri åbningshøjde 
Clear opening height 

Ingen begrænsning  
No limit 

2090 mm +50%: 3135 mm  

Certifikat 6622

Bilag 1
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Side 06
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Introduktion

Specialister i komplette og
 certificerede sikringsløsninger i 

alle målestok

Mere end 25 års erfaring, udvikling og 
specialisering inden for mekanisk tyverisikring, 
sikre at i får den optimale sikringsløsning til 
netop jeres projekt.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, 
arkitekter, entreprenører samt alamselskaber, 
for at opnå de bedste og integrerede 
løsninger.

Husk at en alarm fortæller dig at der er 
indbrudsforsøg, mens mekanisk sikring er 
en fysisk hindring for indbrud. Derfor er 
en kombination af disse to løsninger den 
optimale sikring.

Vi tilbyder:

— Mange forskellige produkter og designs

— Sikringsløsninger der er certificeret efter de  
      nye EN 1627-30 standarder

— Egne montører

— 24 - 7 landsdækkende reparations- og 
     serviceafdeling

Og sidst men ikke mindst følger vi jer 
selvfølgelig trygt og sikkert igennem alle faser.

“Kvalitet, service, samarbejde og 
troværdighed er gennemtrængende  i alt 

hvad vi gør i Alux”
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Testede og godkendte 
produkter efter de nye EU 
standarder EN1627-30

Vores certificeringer tilkendegiver en blåstempling af vores sikringsløsninger og 
er derfor en forsikring om, at man ved at vælge en af disse løsninger lever op 
til forsikringsselskabernes krav om indbrudssikring og samtidig får den absolut 
bedste mekaniske sikring til vinduer og døre.

Vi har arbejdet hårdt og længe med forbedringer og tests af vores gitre og 
jalousier i samarbejde med teknologisk institut, så det er med stor glæde, at vi 
nu endelig kan fremvise beviset på at vi, som de eneste i Danmark, kan levere 
RC4-certificerede sikringsløsninger.

De løsninger, som vi kan levere i RC-klasserne er vores:
 
— Fastgitter Safe 3000 type 100 (RC3)
— Rullegitter Safe1000 / SafeRoller (RC2)
— Rullegitter Safe 3000 type screen (RC3)
— Rullejalousi Safe 2000 (RC2)
— Rullejalousi Safe 3000 (RC3)
— Rullejalousi Safe 4000 (RC4)

Det betyder, at der er godkendte løsninger til stort set alle formål – 
butiksfacader, lagerlokaler, ovenlysvinduer og meget mere.
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Inspiration



Alux

Vi har stor erfaring som hovedleverandør af 
sikringsløsninger til butikscentre. Tidligere har vi 
leveret og monteret komplette løsninger for bla. 
Fisketorvet, Fields, Kolding Storcenter, Borgen 
Sønderborg, Torvehallerne og mange flere. 

I Kronen butikscenter har vi udstyret ca. 40 
butikker med rullegitter Safe 3000 Type Screen, da 
dette gitter egner sig rigtig godt til denne type 
butikssikring mod indbrud og tyveri. 

Aluminiumslamellerne er perforerede med 
små huller, og man opnår derved lys- og 
luftgennemstrømning, samtidig med at den 
optimale tyverisikring opretholdes. Det giver 
butikssikringen et let og eksklusivt look, der 
passer godt til den moderne stil i centeret.

For at forlænge levetiden og undgå drift fejl er der 
skrevet en serviceaftale på alle gittrene 

Komplet centerløsning Kronen Shoppingcenter
Vanløse
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Statens Museum for Kunst er sikret på alle leder 
og kanter med rullejalousier, rullegitre og faste 
gitre fra Alux.

Vi har i samarbejde med G4S leveret en komplet 
sikringsløsning af museet og dets uvurderlige 
kunstskatte. Der er leveret en gennemført 
kombination af alarmsystemer og mekanisk 
sikring, der er nøje tilpasset de enkelte områders 
behov og myndighedskrav. 

Samarbejdet med Statens Museum for Kunst har 
holdt ved i mere end 15 år. Der ydes jævnligt 
service på gitrene for at forebygge eventuelle 
driftstop og ikke mindst for at sikre produkternes 
levetid.

“Alux er en perfekt og troværdig samarbejdspartner. 
De ved godt hvad de har med at gøre, og de kan 
sagtens integrere gitrene i vores bygning, så det ser 
flot ud.“

Michael Kjærsgaard Hansen.
Drifts og Sikkerhedschef for Statens Museum For Kunst 

Aktiv museumssikring Statens Museum for Kunst
København 
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Tandlæger, øjenlæger og lignende brancher har 
måttet sande, at deres specielle tekniske udstyr 
er eftertragtet af tyvene; og desværre også, at 
tyvene i mange tilfælde har held med at bryde 
ind og stjæle udstyret på trods af alarm.

Tandlægerne ved Nytorv i Middelfart har fået 
installeret i alt 3 motoriserede sikringsløsninger. 
Den første er et rullegitter Safe 4000 type 180, 
som er et masket gitter med godt indsyn 
(murstensmønster). Denne type gitter har vi fået 
testet og godkendt i sikringsklasse RC2 efter de 
nyeste standarder.

De to øvrige motoriserede sikringer er rullegitter 
Safe 1000 type 30/Safe Roller, som er en løsning 
udviklet specielt til kontorer og lignende, 
hvor man ønsker en elegant og let sikring 
på vinduerne. Slutteligt har Alux monteret et 
fastgitter Safe 3000 på bagdøren, så det bliver 
rigtig svært for indbrudstyve at bryde ind den vej 
også. Fastgitteret består af stål og aluminium og 
er en enkel og solid løsning til en bagindgang.

Tryg kliniksikring Tandlægerne ved Nytorv
Fredericia
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I samarbejde med Rentokil og ABC Lavpris 
har vi udviklet skadedyrssikring til montering 
på rullejalousier/gitre i deres overdækkede 
udearealer.

For at hindre at skadedyr kan komme ind, har vi 
udviklet en sektionsopdelt skinne til montering 
på bundskinnen, der tilpasser sig underlagets 
niveau. 

Herudover kombinerer vi to af vores produkter, 
Safe 3000 type Screen og Safe 3000 Jalousi, på 
den måde at de nederste 6 profiler er helt tætte. 
Denne løsning gør, at det er umuligt for gnavere 
at få fodfæste og dermed kravle over.

“Dette har vist sig at være en god og effektiv løsning, 
som sikrer mod indtrængende gnavere. Der har ikke 
siden montage, været konstateret tilstedeværelse af 
gnavere i det område.”  

Claus Schultz, Teknisk chef hos Rentokil og formand for 
skadedyrsbranchen

Solid skadedyrssikring ABC Lavpris
Randers, Brædstrup & Skjern
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Vores produkter



Alux

Rullegitter / Rullejalousi

Sikringskategorier
Safe 1000, Safe 2000, Safe 3000, Safe 4000 & Safe 5000.
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Rullegitter / Rullejalousi

For at styrke meget brede jalousier / 
gitre kan en flytbar styreskinne monteres 
i midten. Denne kan let fjernes og hejses 
op under facade med hydraulik. 

Hos Alux finder du både rullegitre og 
rullejalousier til sikring af vinduer og andre 
åbninger. Der er gitrene, som enten er med 
perforerede lameller eller åbne masker. Og 
så er der jalousierne, som er helt lukkede 
lameller. 

Under hver kategori finder du flere typer, 
som tilgodeser forskellige behov, ønsker for 
design og pris. Ofte er det et spørgsmål om 
sikringsniveau, hvilken type man vælger, 
men du kan også gøre nogle valg i forhold 
til designet, for at løsningen imødekommer 
arkitekturen eller stilen i en bygning.

Et rullegitter monteres over en åbning, der 
ønskes sikret. Det består i sin enkelthed af en 
gittermåtte på en valse. Måtten kører ned via 
føringsskinner i siderne drevet af en motor, 
som styres med nøglekontakt som standard.

Et rullejalousi fungerer på samme måde 
som et rullegitter. Her består gittermåtten 
blot af helt lukkede lameller i stedet 
for åbne/perforerede. Du kan vælge 
lameller af aluminium eller det klare 
materiale polycarbonat, hvis du ønsker 
gennemsigtighed.
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Alux

Rullegitter Safe 1000 / SafeRoller
Godkendt i RC2

Rullegitter Safe 3000 type 120
Enkel og kreativ sikring af juicebar

Rullegitter Safe 4000 type Keroll
Elegant gitter i stål til designbutik
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Rullegitter / Rullejalousi

Rullejalousi Safe 3000
Godkendt i RC3

Rullejalousi Safe 4000 type 75
Jalousi i brug som garageport

Rullejalousi Safe 5000
Poly Lux gitter med logo
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Alux

Rulleskodder

Sikringskategorier
Safe 2000
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Rulleskodder

Rulleskodder benyttes primært i Sydeuropa 
hovedsagligt for at holde varmen ude 
af bygningerne, men også for at hindre 
uvedkommende at trænge ind.

Her i Norden, hvor vejret er køligere, kan 
rulleskodder benyttes på vinduerne til at holde 
varmen inde og kulden ude.

Skodderne benyttes også mere og mere i 
butikker med grøntafdelinger, hvor en afdeling 
skal holdes kølig, når butikken er lukket. 

Det er en elegant og pæn løsning, der er let 
at betjene, hvor der ønskes mindre varmetab 
end ved ikke isolerede produkter.

Alux rulleskodder/rulleporte er udført i op 
skummede aluminiums lameller og leveres 
med eller uden luftslidser i lamellerne.

Alux tilbyder 2 typer af Safe 2000 Rulleskodder. 
Alulux CD 77 er til større åbninger, og Alulux 
CD 200 er til de mindre. 
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Alux

Fastgitter 

Sikringskategorier
Safe 2000, Safe 3000 & Safe 4000.
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Fatgitter

Stålgitter er den sikre løsning til de steder, 
hvor der ikke er brug for mekanisk sikring. 
Det kan være baglokaler, kældervinduer og i 
ovenlysvinduer.

De fleste faste gitre findes i 3 udgaver: 
det fastmonterede, det aftagelige og det 
svingbare. Enkelte modeller kan laves med 
flugtvej/redningsåbning.

Safe 2000 er det klassiske gitter i stål, Safe 3000 
er det lidt mere elegante gitter, og Safe 4000 
er det eksklusive og næsten usynlige gitter i 
polycarbonat.

Vores fastgitre fremstilles i flere sikringsklasser 
– også i RC3.

Alux fastgitter er meget fleksibel og nem at 
anvende i alle tænkelige projekter, det er kun 
fantasien der sætter grænser. Se mere på 
næste side hvor vores fastgitter er brugt som 
tagsikring på Ribe Kunstmuseum. 
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Sikring af tag på Ribe Kunstmuseum. 
Alux Safe 3000 Fastgitter.



Alux

Jalousiskab 

Sikringskategorier
Safe 4000 & Safe 5000.
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Jalousiskab

Jalousiskabe anvendes som punktsikring af 
særligt tyvetækkelige varer. Særligt butikker 
- og i særdeleshed supermarkeder - gør brug 
af denne form for sikring til tobak og spiritus 
- heraf betegnelsen tobaksskabe.

Andre bruger jalousiskabe til at sikre elektronik, 
medicin, spotvarer og lignende genstande, 
som tyvene gerne vil have fingrene i.

Et jalousiskab kan lukkes op og ned efter 
behov flere gange dagligt ved hjælp af en 
enkel kontakt og er derfor brugbart til mange 
forskellige sikrings- og afskærmningsbehov i 
specialbutikker, lagre og supermarkeder.

Jalousiskabene leveres i modulmål på 900 
mm i op til 4 moduler – forberedt til standard 
hyldesystemer. 
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Alux

Saksegitter

Sikringskategorier
Safe 4000 
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Saksegitter

Saksegitre er manuelt betjente og trækkes 
sidevejs til og fra som en skydedør. Derfor 
er de særligt velegnede, hvor der ikke er 
overhøjde og dermed plads til montering af 
rullegitre og rullejalousier. 

Det kan være som sikring på vinduer, døre, 
adgangsporte og carporte m.fl. Desuden gør 
designet, at de som regel passer bedre end 
de moderne sikringsgitre til ældre og fredede 
bygninger.

Et saksegitter er en dekorativ sikringsløsning, 
der kan anvendes overalt. Saksegitteret kan 
leveres i mange forskellige udgaver hvad 
angår både design, funktioner og materialer 

og er derfor en rigtig god løsning på steder, 
hvor man ønsker et unikt look.

Saksegitteret er godkendt i næsthøjeste 
sikringsklasse (blå klasse) og udføres som 
standard i galvaniseret stål. Det kan også 
leveres pulverlakeret i et utal af RAL-farver, hvis 
du ønsker det.

Gitteret kan mod tillæg leveres efter EN 1627-
30 i RC3 i en maksimal bredde på 4000 mm. 
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Alux

Montage & Service
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Vi er ISO 9001:2015 certificeret. 
ISO 9001:2015 er vores garanti for vores kunder 
for markedest bedste service og at vi lever 
op til de højeste internationale kvalitetskrav. 
Kvalitet i alle led.

Montage & Service

En serviceaftale er med til at sikre levetiden 
på dine produkter. Jævnlig service af dine 
løsninger forlænger levetiden på dine 
produkter, forbygger driftstop og spare dig 
for dyre reparationer.

Med en serviceaftale til dine Alux produkter 
udføres service med jævne mellemrum 
i højeste kvalitet. Vores professionelle 
serviceteam er landsdækkende, specialister 
i vores produkter og holder servicevagt 24 
timer i døgnet. 

Vi arbejder altid med originale 
reservedele, fastholder og endda udvider 

reklamationsretten, leverer dokumentation der 
imødekommer myndighedernes krav og giver 
adgang til hurtigt hjælp hele døgnet, når det 
er nødvendigt. 

Serviceaftalerne kan tegnes på alle vores 
standard monterede løsninger, og fælles for 
dem alle er en serviceaftaler tilpasses til den 
enkelte kunde.

Alle vores montører er uddannede og 
klassificerede med ekspertise i vores produkter.
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Alux27

Vi udvikler specialløsninger 
der fungerer for dit projekt



Specialløsninger

Vi er en virksomhed bestående af 
dygtige medarbejdere med mange års 
brancheerfaring. 

Vi gør en dyd ud af at kombinere vores fælles 
erfaring og kompetencer, ved at samarbejde 
på tværs af faggrænser og arbejder sammen i 
teams med blandt andet arkitekter, ingeniører, 
sælgere, montører og teknikere. 

Det gør vi at kan løse næsten alle opgaver 
og opnå totalløsninger i højeste kvalitet og 
kundeoplevelse. 

Har du en opgave som er svær at løse? Så har 
vi hos Alux konsulenter, der altid står klar til at 
rådgive dig om den bedste, mest holdbare og 
troværdige løsning.
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Torvehallerne åbnes og lukkes hver dag af Alux’ 
elegante sikkerhedsjalousier. Mere end 60 stader 
er udstyret med vores rullegitter Safe 1000 type 
30/Safe Roller, som i dens lette og enkle udtryk 
passer til det arkitektoniske madmarked i indre 
København. 



Holmbladsvej 4-6
DK-8600 Silkeborg

+45 70 26 21 40
alux@alux.dk
www.alux.dk


