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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 overalt i Danmark, med en stadig 
stigende eksport især til vore skandinaviske nabolande 
samt England og Tyskland.

Alux arbejder målrettet på at dække markedets 
behov ved altid, at være kvalitets- og samfundsbevidst 
med service overfor kunden, som vores absolutte fokus.



VISIONER
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.



SAMARBEJDE
Alux fokuserer meget  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.

Vi er et team bestående af trofaste medarbejdere 
med mange års brancheerfaring. Vore medarbejdere er 
håndplukkede og alle har en stor viden, der supplerer 
hinanden. 

 Alle medarbejdere samarbejder på tværs af  
traditionelle faggrænser og  arbejder sammen i 
samarbejdsgrupper med f.eks. ingeniører, designere, 
sælgere, montører, teknikere etc. 

 Alux uddanner selv sit netværk af samarbejds- og 
servicepartnere, og derfor kan alle være med til at 
løfte små som store opgaver via hurtig og kompetent 
afhjælpning af  f.eks. driftstop eller efter indbrud.



KVALITET
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.

Resultatet er optimale produkter og ydelser, som er 
tilpasset vores kunder, hvilket altid betyder: 

„God kvalitet til den rigtige pris.“



1. Rullegitter safe 3000, type screen

2.Rullegitter safe 3000, type 120

3. Saksegitter safe 4000

4.Rullejalousi safe 5000

5. Rullejalousi safe 4000, type 40

6. Rullegitter safe 4000, type 180

7. Rullegitter safe 3000, type screen

8.Rullegitter safe 2000 

9. Rullejalousi safe 3000

10. Fastgitter safe 2000, type 140

11. Jalousiskab safe 5000

12. Rullegitter safe 3000, type screen

13. Faldarmsmarkise sun 2000

14. Parasol sun 4000

15. Knækarmsmarkise sun 4000

16. Knækarmsmarkise sun 5000

17. Screen sun 4000

18. Faldarmsmarkise sun 2000

19. Faldarmsmarkise sun 3000

20. Persienne sun 4000

21. Lamelsolskærm sun 3000

22. Systemmarkise sun 4000
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PRODUKTER
Produktsortimentet er et af Nordens største og bedste. 
Det er delt op i Alux Sun & Safe Systems. 

Alux ønsker at opfylde kundens behov på en optimal 
måde. Det sker ved at integrere  vores Sun & Safe  
produkter, som en naturlig del af kundens interiør og 
eksteriør. 

Produkterne er opdelt i fem hovedgrupper fra 
1000-5000, hvor kvalitet, funktionalitet, design, 
udbygningsmuligheder og prisen stiger i takt med 
produktgrupperne. 

„Alux sætter en ære i, at have funktionsdygtige 
produkter med et højt design- og kvalitetsniveau.“
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HISTORIEN BAG ALUX
går tilbage til 1960érne, men anvendelsen af 
solafskærmning i Danmark går helt tilbage til 
1800-tallet, specielt ved butikker. Produkterne 
udviklede sig gradvis op igennem 1900-tallet 
med inspiration fra de sydlige lande. 

Produktionen var dengang meget hånd-
værkspræget og materialerne var stål og 
sejldug. Først i 1960érne blev aluminium kendt 
for sin formbarhed og styrke, hvilket satte 
gang i produktudviklingen og kreativiteten.  
Der blev eksperimenteret med forskellige 
materialer og konstruktioner herunder stål, 
aluminiumsprofiler og acryl (plast). 

Dette blev starten på virksomheden 
Akryma (acryl-markiser), som fortsatte 
produktudviklingen op igennem 1960érne og 
nye produkter blev introduceret overfor nye 
segmenter som kontorer og industri. 

I 1968 blev aktiviteterne videreført i Alusol 
Baldakiner, som fortsatte produktudviklingen 
og f.eks. blev den første delvis overdækkede 
gågade (575 m) i Danmark, lanceret i 1972 i 
Silkeborg. 
         

Alusol Systemer blev etableret i 1980 af bl.a. Bill T. 
Jensen, hvor produktudviklingen fortsatte med fokus 
på både solafskærmning og tyverisikring, som noget 
helt nyt. Dette skyldtes den stigende grad af indbrud op 
igennem 1970-80érne og Alusol Systemer kunne som 
de eneste tilbyde komplette løsninger indenfor begge 
forretningsområder. 

Denne udvikling fortsatte positivt i årerne 
fremover og i 1992 etablerede Bill T. JensenAlux. 
Produkt-udviklingen fortsatte indenfor både Sun 
(solafskærmning) og Safe (tyverisikring) med fokus på: 

„at sikre tryghed og velvære for mennesker“

 



INNOVATION OG TROVÆRDIG
Forretningsidéen bygger på at skabe rammerne for, 
at idéer både indenfor og udenfor organisationen 
bliver til 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 videreudvikling af nye 
idéer. Vi tænker i systemer og leger os indimellem frem 
til løsningerne.

Arbejdet udføres med udgangspunkt i at sikre natur, 
miljø og menneskelig hensyn  på en optimal måde. 

Alux arbejder tæt sammen med bl.a. politi og 
forsikringsselskaber omkring kriminalpræventive 
sikringsydelser og er aktiv medlem af Den Danske 
Brancheforening for Sikkerhed og Sikring (Sikker-
hedsBranchen) og SOLA (SolafskærmningsBranchen).
 
„Alux går aldrig på kompromis med vores høje 
kvalitets- og service niveau.“
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BESØG VORES SHOWROOM
Alle  aktiviteter er samlet på vores fabrik i Silkeborg, 
hvor  vi har 4000 m2 til rådighed i en af Danmarks 
største og mest moderne fabrikker indenfor sol-
afskærmning og mekanisk tyverisikring.

Alle er  velkommne til at besøge vores showroom, 
hvor man kan danne sig et indtryk af de muligheder vi 
tilbyder for at sikre din virksomhed tryghed og velvære.
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