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ALUX
er en dansk, veletableret og landsdækkende 
servicevirksomhed indenfor komplette løsninger til 
solafskærmning og mekanisk tyverisikring. 
Vi kalder det Sun & Safe Systems.



LØSNINGERNE 
leveres og monteres primært i Danmark.
         Alux arbejder målrettet på at dække markedets 
behov ved altid at være kvalitets- og samfundsbevidst 
ved at yde service med kunderne i fokus. 
Alux har stor respekt for gamle håndværksmæssige 
traditioner. Vi kombinerer nutidens teknologi med 
design og vores høje videns- og serviceniveau.
Vores vision er: 

”at sikre tryghed og velvære for mennesker“ 

og det gør  vi  ved, at sikre optimale vilkår for 
menneskers dagligdag.
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ALUX knækarmmarkiser  
Sun 2000, 3000, 4000, 5000
Knækarmmarkiser anvendes typisk som 
afskærmning af butikker. Desuden som 
overdækning for gadevarer, samt af uden-
dørsarealer ved restauranter og caféer, 
terrasser og altaner. 
         Denne markisetype er konstrueret så 
armene ligger oppe under dugen, og man derved 
frit kan færdes under markisen. Konstruktion og 
styrke varierer fra Sun 2000 – 5000.  Sun 2000 
er den gode terrassemarkise. Sun 3000 er den 
elegante og flot designede kassettemarkise til 
mindre overdækninger. Sun 4000 er den kraftige 
butiksmarkise. Sun 5000 er den eksklusive 
kassettemarkise, som egner sig til ethvert 
formål.
         Markiserne betjenes manuelt eller med 
motor. Her anvendes de kendte Elero motorer 
evt. med avanceret automatik og styringsanlæg, 
alt efter ønske, og med eller uden fjernbetjening.



PRODUKTSORTIMENT
Sun produkterne udgør et stort og bredt sortiment 
indenfor solafskærmning. Alux ønsker at opfylde 
behovene på en optimal måde og det sker ved at 
integrere vores Sun produkter, som en naturlig del af 
kundens in- og eksteriør. 
         Sun produktsortimentet omfatter:

— Knækarmmarkiser
— Faldarmmarkiser
— Screen og systemmarkiser
— Kalechemarkiser
— Persienner
— Solskærme
— Parasoller og skinnemarkiser
— Diverse tilbehør

Under hver produktgruppe findes mange forskellige 
typer og varianter, som kan tilpasses kundernes 
varierende behov. Alle markiseduge er vand- og 
smudsafvisende, leveres i bedste kvalitet og i mange 
farver.

”Alux sætter en ære i, at have funktionsdygtige 
produkter med et højt design- og kvalitetsniveau.“
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Alux faldarmmarkiser 
Sun 2000, 3000, 4000, 5000
Faldarmmarkiser anvendes som solafskærmning 
af vindues– og facadepartier ved kontorer, institu-
tioner, butikker og private boliger. Disse markiser er 
kendetegnet ved at markisedugen kører skråt ned 
foran vinduet og skærmer af for solen, dog uden at 
dække vinduet helt. Brugeren har således frit udsyn 
ud under markisen når vedkommende sidder ned.
         Sun 2000 er den enkle markise til mindre 
vinduer. Sun 3000 er den kraftigere markise til 
større vinduespartier. Sun 4000 er den kraftige og 
eksklusive kassettemarkise i flot design. Sun 5000 
glidearmmarkiser er kendetegnede ved, at armene 
glider op og giver plads under markisen. 
          Markiserne kan betjenes manuelt, men de 
fleste betjenes med de kendte Elero motorer evt. 
med automatik og styringsanlæg, alt efter ønske, og 
med eller uden fjernbetjening.



PRODUKTGRUPPER OG KVALITET
Produkterne er opdelt i fire hovedgrupper:
Alux Sun 2000, 3000, 4000 og 5000, hvor kvalitet, 
funktionalitet, design og udbygningsmuligheder stiger 
i takt med produktgrupperne. 
         Alux har høj kvalitetssikring på alle produkter 
og anvender anerkendte metoder og tests, der 
bestemmer produkternes kvalitetsniveau. 
         Alle produkterne i serierne Alux Sun 2000-
5000 er testet i henhold til  vores kvalitetssikring. 
Vi har bl.a. testet dugspænding, der er et mål for 
produktets stabilitet, samt  den påvirkning dugen 
og konstruktionen udsættes for under vind, regn, 
sne etc. Større dugspænding  giver bedre kvalitet, 
som også afspejler sig i vores produktgrupper. Flere 
af produkterne har desuden været på markedet 
i adskillige år, og derfor afprøvet i næsten alle 
tænkelige situationer.
         Til el-betjente markiser og andre produkter, 
som indeholder motorer, anvendes de tyske Elero-
motorer, som er kendt verden over for deres store 
driftsikkerhed.

”Alle Sun produkter er CE mærkede og testet i 
henhold til vores kvalitetssikring .“
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Alux parasoller og skinnemarkiser 
Sun 2000, 4000
Parasoller anvendes som overdækninger og 
dekoration ved butikker, restauranter, caféer, 
men kan også anvendes  på terrassen.
         Sun 3000 er den enkle og stabile markeds-
parasol med stålstel. Sun 4000 er den meget 
kraftige og suveræne parasol i lakeret alu-
minium, til professionel anvendelse. Begge 
typer leveres i flere typer, forme, farver og stør-
relser. Parasoller betjenes med snoretræk eller 
snekke/håndsving.
         Skinnemarkiser er til store overdækninger 
ved restauranter og caféer, men anvendes også 
som solafskærmning på udestuer, store glas-
tage og ovenlys.
         Skinnemarkiser udføres med  sideskin-
ner, som styrer dugen ved ud/indrulning, og 
har dermed ingen arme som ved traditionelle 
markiser. De udføres i lakeret aluminium og 
med markisedug i mange farver.
         Leveres med motor evt. med fjernbetjening, 
og med automatik og styringsanlæg efter ønske.



SAMARBEJDE
Alux er meget fokuseret på at alt arbejde foregår 
i et tæt samarbejde med mennesker og udfra 
menneskelige relationer både internt overfor 
medarbejdere og eksternt overfor kunder, 
leverandører og andre samarbejdspartnere.
          Alux samarbejder udelukkende med førende 
leverandører indenfor råvarer, halvfabrikata, systemer 
og færdige produkter. Det er sikkerheden for, at 
kunden får den optimale service og ydelse.

”
Hos Alux handler det om mennesker og deres 

indbyrdes relationer.“
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Alux screen og systemmarkiser 
Sun 3000, 4000, 5000
Screen og systemmarkiser er et alternativ til 
faldarmmarkiser.  Her ruller dugen lodret op og 
ned og dækker herved hele vinduet. Screendu-
gen er en specialvævet og perforeret dug, som 
giver et rimeligt udsyn igennem dugen. 
         Sun 3000 er det enkle og lette produkt til 
mindre vinduer. Sun 4000 er det kraftige system 
for større vinduer og facadepartier. Disse syste-
mer kan også udføres i en særlig udgave, således 
at den nederste del af dugen kører skråt ud, som 
ved faldarmmarkiser. Denne kombination kaldes 
Sun 5000 systemmarkiser.
         Markiserne kan betjenes manuelt, dog 
betjenes de fleste med de kendte Elero motorer 
evt. med avanceret automatik og styringsanlæg, 
alt efter ønske, og med eller uden fjernbetjening.



BEHOV/GODE RÅD

TILBUD/ORDRE

OPMÅLING

PRODUKTION

MONTAGE

OPFØLGNING

ALUX-FORLØB

ALUX-FORLØB
Et forløb hos Alux starter normalt med at en kunde 
kontakter os om et behov, hvor vi er klar til at give gode 
og kompetente råd. 
         En af vores konsulenter besøger kunden for en 
afklaring af problemstillinger, hvor vi bl.a. rådgiver 
omkring aktuelle afskærmningsforhold, montage samt 
foretager opmåling. 
         Herefter sender vi et skriftligt tilbud skræddersyet 
til kundens behov og vi foretager en afklaring mht.
økonomi og tidsplan ud fra kundens ønsker.
         Når en kunde har afgivet en ordre, kommer
der hurtigt en tekniker på besøg med henblik på 
endelig opmåling for at fastlægge de nøjagtige mål 
og fastgørelsesmetoder samt afklare eventuelle 
uklarheder.  
         Montagetidspunktet bliver koordineret med 
kunden undervejs i forløbet. Vi foretager også 
ofte løbende kontrolmålinger inden produktionen 
igangsættes for at undgå fejl undervejs. 
         Efter montering foretager vi en afleveringsforret-
ning, hvor vi giver instrukser i brug af det leverede 
produkt. 
         Sidst men ikke mindst foretager vi en opfølg-
ning på hele forløbet, hvor vi samtidig orienterer 
kunden omkring vores forskellige service- og abonne-
mentsordninger.
          Derved sikres, at kunden får en god service både 
før, under og efter leveringen.

”Hurtig service er vigtig – hvis der er en defekt, 
mister man effekt.“
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RÅDGIVNING OG SIKKERHED
Vores teknikere og konsulenter yder gratis rådgivning 
overfor alle kunder og forretningsforbindelser. 
       Solafskærmning er ikke ”bare“ afskærmning, men 
i høj grad også et spørgsmål om teknisk rådgivning om
indeklima, hvor der kan være mange ukendte faktorer 
set fra bygherre, rådgivers (arkitekt, designer, ingeniør 
etc.) side. Det gælder både mht. afskærmningsfaktor, 
indeklima, funktionalitet, brugerhensyn, arkitektur, 
æstetik og design, som alt sammen skal integreres i
én samlet enhed.
        Vi arbejder tæt sammen med arkitekter, designere 
og ingeniører, som en naturlig del af vores produktud-
vikling og service overfor kunderne.
         Udvendig solafskærmning har væsentlig større 
effekt på indeklimaet end indvendig afskærmning. 
F.eks. svarer varmeindfaldet fra 1m2 vindue med fuld 
solindfald, til det en radiator afgiver af varme en kold 
vinterdag – for at opvarme et rum på 10m2. 

”Skru ned for varmen med optimal solafskærmning 
fra Alux.“
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Alux persienner Sun 4000
Udvendige persienner er den optimale form 
for solafskærmning af vinduer.  Man har alle 
muligheder for indstillinger og reguleringer idet 
lamellerne kan styres efter individuelle behov.
         Persiennerne er stabile og bevægelige, kan 
være helt åbne eller lukkede. De er særdeles 
velegnede for kontorer, institutioner, skoler og 
lignende. På grund af stabiliteten er produktet 
meget velegnet for bygninger med relativ store 
vindpåvirkninger og lysindfald.
         Persiennerne udføres i aluminium, leveres 
i flere typer og mange forskellige farver. Betjen-
ingen kan være manuel med gear og drejegreb 
men optimalt med motor forsynet med  automa-
tik og styringsanlæg efter ønske.



INNOVATION OG TROVÆRDIG
Forretningsidéen bygger på at skabe rammerne for, at 
idéer både indenfor og udenfor organisationen bliver 
til gode brugbare produkter og ydelser, som opfylder 
menneskelige behov på en optimal måde.
         Alle idéer bliver taget seriøse og registreret i vores 
idébank. Derved sikres en systematisk opsamling af 
behov som udgangspunkt for produktudviklingen. 
         Alux arbejder hele tiden med udvikling og 
videreudvikling af nye idéer. Vi tænker i systemer og 
leger os ind imellem frem til løsningerne.
          Arbejdet udføres med udgangspunkt i at sikre 
natur, miljø og menneskelige hensyn  på en optimal 
måde. Alux er aktiv medlem af solafskærmnings- 
branchen (SOLA).

”Alux går aldrig på kompromis med vores høje 
kvalitets- og service niveau.“
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Alux solskærme Sun 3000 
Faste solskærme er den enkle form for solaf-
skærmning, dog med visse begrænsninger i 
perioder med lavtstående sol. 
          En stabil og effektiv løsning med lang 
levetid og uden særlige vedligeholdelsesom-
kostninger. Disse skærme anvendes typisk 
ved kontor, industri, skoler og institutioner. Er 
endvidere særdeles velegnet som afskærmning 
af ovenlysvinduer.
         Solskærme udføres i eloxeret eller lakeret 
aluminium, i mange farver.  Skærmene mon-
teres enten vandret eller lodret, eller som en 
kombination heraf, alt efter de bygningsmæs-
sige forhold.
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BESØG VORES SHOWROOM
Alle  aktiviteter er samlet på vores fabrik i Silkeborg, 
hvor  vi har 4000m2 til rådighed i en af Danmarks 
største og mest moderne fabriker indenfor branchen.
          Alle er  velkommne til at besøge vores show-
room, hvor man kan danne sig et indtryk af de 
muligheder vi tilbyder for at sikre din virksomhed 
tryghed og velvære.
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