
ALULUX PROMOTIEBROCHURE

made in Germany



Inkijkwerend Energie-
besparend

Inbraak-
vertragend

Licht-
regulerend

Insecten-
werend

Zonwerend Weer-
bestendig

Geluid- 
dempend

Warmte en 
kou isolatie

Alulux is een wereldwijd leidende producent van aluminium rolluiken en garagedeuren. Al sinds 1960 worden 

onze producten uitsluitend vanuit Duitsland geproduceerd. 

Onze voortdurende ontwikkeling en nauwe verbondenheid met de markt stelt ons continu in staat voorop te 

lopen in onze branche. Een lange levensduur door het gebruik van hoogwaardige materialen spreekt voor zich. 

De verschillende typen rolluiken kennen vele voordelen en toepassingsmogelijkheden. In zowel nieuwbouw en 

renovatie bieden rolluiken veiligheid, privacy en rust en isolatie.

De grotere typen lamellen zijn, naast hun toepassing in rolluiken, ook zeer geschikt voor het gebruik 

als garagedeur. De kleinere typen zijn, met hun kleine oproldiameter, een vaste keuze voor bijvoorbeeld 

dakkapellen. Bij de kwaliteit van Alulux producten wordt niets aan het toeval overgelaten. Ze voldoen aan alle 

strenge Europese eisen en zijn 100% ‘made in Germany’.

Met vriendelijke groet,

Uw Alulux team

Een geruststellende gedachte ...



AVZ | verkoop@avz.nl  | +31 (0) 499 328 600

www.alulux.nl

SUNSTOCK | info@sunstock.nl | +31 (0) 578 677 222 

www.alulux.nl

SMITS | verkoop@smitsrolluiken.nl | +31 (0) 485 744 200 

www.alulux.nl

SUNPOINT | info@sunpoint.nl | +31 (0) 321 330 409 

www.alulux.nl



De veelzijdige
            Alulux® CD 135

De betrouwbare
            Alulux® CD 942

De innovatieve
           Alulux® Qompact

Pakket 2: Alulux presentatiebord (keuzeopties)

Showroom promotiemateriaal
Als premium Alulux-dealer heeft u keuze uit 3 verschillende pakketten:

Pakket 1: Alulux showroomdisplay + onderstaande elementen

Pakket 2: Alulux presentatiebord + onderstaande elementen

Pakket 3: Onderstaande elementen 

 Presentatie koffer

 Lamellenhouder (2 st., stand. kleuren en specials)

 Consumenten brochure (100 st.)

 Rolmaat (afhankelijk van het aantal monteurs)

 Telefoonhouder (2 st.)

 Pennen (50 st.)

Pakket 1: Alulux showroomdisplay



made in Germany

ALULUX ROLLUIKEN

Lamellenhouder

Presentatie koffer, incl. inhoud: 

 Pantser (2 st.)

 Losse lamel (2 st.)

 Onderlijst (2 st.)

 Kast (2 st.) 

 Geleider (2 st.)

 Buis, anti-lifting systeem

 Stalenwaaier

 Informatieboekje Alulux 

Consumentenbrochure



Gadgets, Roll-up banners

Naast het promotiepakket, dat ter beschikking wordt 

gesteld, zijn er verschillende zaken optioneel voor 

aanvullende promotie:

 Roll-up banners 

 Pennen

 Beachvlaggen (uitlopend)

 Zonnescherm (uitlopend)

 Poster voor showroom (1000 x 700 mm) (uitlopend)

  Telefoonhouders
Zonnescherm 

Inclusief grondpen 
of parasolvoet

Beachvlaggen

Telefoonhouder 
(ventilatierooster)

Pennen

Rolmaat (5 meter)

made in Germany

Veiligheid | privacy 
en rust | isolatie

Een Alulux rolluik 
bevordert uw veiligheid

Een Alulux rolluik bezorgt 
u privacy en rust

Een Alulux rolluik isoleert 
uw woning

Inkijkwerend Energiebesparend Inbraakvertragend Lichtregulerend InsectenwerendZonwerend Weerbestendig Geluiddempend Warmte en kou 
isolatie
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Roll-up banners 

Rolluiken Rolpoorten

Thema veiligheid Thema privacy en rust Thema isolatie



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

AVZ | verkoop@avz.nl  | +31 (0) 499 328 600 | www.alulux.nl

SUNSTOCK | info@sunstock.nl | +31 (0) 578 677 222 | www.alulux.nl

SMITS | verkoop@smitsrolluiken.nl | +31 (0) 485 744 200 | www.alulux.nl

SUNPOINT | info@sunpoint.nl | +31 (0) 321 330 409 | www.alulux.nl


