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Qompact rolluiken



25%
kleinere kast

Type kasten

63

Geëxtrudeerde 
aluminium lamel Q, bijv. lamelnr. 4

Rolluiken met aluminium lamellen CD 150 ultra 
(40 mm lamel) volgeschuimd = hoogte element 2,10 m, 
kast 20,5 cm

1.

2.

150

15
0

205

20
5

1.

2.

Alulux Qompact rolluik
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Qompact-rolluikenmet aluminium lamel Q
geëxtrudeerd = hoogte element 2,50 m, kast 16,5 cm
25% kleinere kast

Tot 25 % kleinere kast:

Formaat kast = hoogte rolpoort met aluminium lamel Q
Formaat kast 15,0 cm = Hoogte rolpoort 1,70 m
Formaat kast 16,5 cm = Hoogte rolpoort 2,50 m
Formaat kast 18,0 cm = Hoogte rolpoort 3,00 m
Formaat kast 20,5 cm = Hoogte rolpoort 3,60 m
Max. hoogte rolpoort 3,60 m. Max. breedte rolpoort 4,40 m.

RAL 
9006

RAL 
9016

RAL
9001

RAL 
7016

Ruimtebesparend
De rolluikkast is aanzienlijk kleiner 
dan conventionele kasten. Kasten en 
lamellen van geëxtrudeerd aluminium.

Optimale preventie
De Qompact rolluiken beschermen 
optimaal tegen inbraak bij 
toegangsdeuren van huizen, 
kelderdeuren en bij de beveiliging 
van ramen.

Variabel
De Qompact rolluiken kunnen, 
afhankelijk van de wens van de klant, 
met gestanste of niet gestanste 
lamellen worden uitgerust. Bovendien 
kan uit drie soorten kasten worden 
gekozen. 

Robuust, fabriek getest
De enkelwandige aluminium lamellen 
zijn geëxtrudeerd en daarom zeer 
robuust. Het materiaal verbetert de 
inbraakbeveiliging en beschermt tegen 
extreme weersomstandigheden. 

Productlevenscyclus
Alle componenten van de rolluiken 
beschikken over een hoge levensduur. 
Het onderhoud is gering. 

Beschikbare standaardkleuren

Verkeerswit RAL 9016, Crèmewit RAL 
9001, Blank aluminiumkleurig RAL 9006, 
Antracietgrijs RAL 7016. Speciale kleuren 
in RAL tegen meerprijs.

De Qompact rolluiken van Alulux vormen een 'all-in-one' systeem dat extra bescherming biedt tegen inbraak en extreme 
weersomstandigheden. De zeer kleine rolluikkast van slechts 16,5 cm, bij een complete hoogte van het element van 2,50 m, 
maakt deze oplossingen mogelijk. Qompact-rolluiken kunnen buiten worden ingezet, maar worden ook vaak binnen toegepast. Het 
systeem wordt in dit geval gemonteerd als inbraak- en toegangsbeveiliging. Het bevindt zich direct achter de binnenste raamlatei resp. 
achter de deuropening. Dankzij de binnenmontage kan de eigenaar de ruimtes extra beveiligen. Zo is het Qompact rolluik optimaal 
geschikt als beveiliging van deuren en terrassen. Een 'all-in-one' systeem van hoogwaardig aluminium.
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Inbraak-
vertragend

Storm-
bestendig

Toegangs-
controle

Zonwerend

InkijkwerendWeer-
bestendig

Beschermend Vergrendelbaar

MEER VEILIGHEID - BETER BESCHERMD QOMPACT ROLLUIKEN

Doe hier de CHECK en zorg 
ervoor dat in ieder geval de 
zwakke plekken rondom uw huis 
door Qompact rolluiken beveiligd 
worden: 

Check 1: terrasdeur beveiligd?
Check 2: kelderdeur beveiligd?
Check 3: zijdeur beveiligd?
Check 4:  toegang tot tuinhuis
 beveiligd?

Voordelen
n	kleine geëxtrudeerde 
 rolluikkast
n	zeer inbraakbestendig
n	slagvast, stootvast
n	bestand tegen storm
n	kan dankzij elektrische rem niet  
 worden opgetild
n	standaard met automatische 
 bediening

Feiten 

n	unieke oproleigenschappen,
 lamellen rollen zeer strak op 
n	compleet geëxtrudeerd systeem;
 veiligheid staat voorop, sterk materiaal 
n	oppervlakte gepoedercoat; 
 optimale oppervlakte- en weerbescherming
n	Met Q-XL-veiligheidsvergrendeling beveiligd;
 kan niet uit de zijgeleider worden getrokken
n	gesloten en gestanste lamellen
 combineerbaar, brede optische mogelijkheden


