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BUITENJALOEZIEËN VAN ALUKON 
LICHTREGULERING EN PRIVACY

De ALUKON buitenjaloezie is een moderne zonwering, die esthetisch 
in het gevelbeeld integreert en tegelijkertijd de woonkamer in een 
behaaglijk licht zet.

Het daglicht laat zich individueel en bijna traploos aan iedere be-
hoefte aanpassen en kan zonder verblinding genoten worden. Door 
het reflecteren van het zonlicht zorgt de buitenjaloezie voor een 
aangenaam binnenklimaat en wordt er bespaard op kosten voor 
koeling. Tegelijkertijd wordt er tegemoet gekomen aan de wens 
om meer privacy en een regelbaar zicht naar buiten te hebben. 

MEER PRODUCTEN EN NOVITEITEN VINDT U OP WWW.ALUKON.COM
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Bescherming tegen inkijk 
meer privacy in de privésfeer

MEER DAN ALLEEN PRIVACY VERHOGENDE ZONWERING
ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT

Insectenwering
in veel omkastingensystemen te 
integreren, houdt lastige insecten 
buiten

Zonwering
een aangenaam binnenklimaat, 
ook op hete zomerdagen

Gevelverfraaiing
buitenjaloezieën als onderdeel 
van een levendige gevelverfraaiing

Voor grote oppervlakken
tot 16 m2 en een max. 
breedte van 500 cm

Bescherming tegen verblinding
flexibel instelbare aluminium 
lamellen



Energiebesparing
door reflectie van het zonlicht

Bedieningsgemak
comfortabel met elektrische bedie-
ning of afstandbediening alsmede 
simpelweg met draaistangbediening
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Made in Germany
hoogwaardige materialen met een 
lange levensduur

   
 M

AD

E in GERMAN
Y√

Geëxtrudeerd of gerolvormd
voorbouw omkastingen van robuust, 
geëxtrudeerd aluminium; RAFF-E en 
Gevelbuitenjaloezieën van stabiel, 
gezet aluminium



LICHTREGULERING MET 
DESIGN

STIJLVOLLE, FLEXIBELE ZONWERING

Met ALUKON buitenjaloezieën valt de natuurlijke 
lichtinval naar behoefte te reguleren en wordt een 
aangenaam binnenklimaat bereikt. Ze beschermen 

tegen ongewenste blikken en verblindende 
zonnestralen.
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BESCHERMING EN COMFORT
VOOR DE HOOGSTE EISEN 

Rolluiken en zonweringsproducten van ALUKON 
kunnen worden aangepast aan uw individuele behoeften. 

Bescherming tegen de zon, inkijk of insecten –
wij hebben voor alle situaties en woonwensen 

de passende oplossing. 
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RAFF-E
BUITENJALOEZIE IN OMKASTING

OVERSTUCBARE 
OMKASTING   

OMKASTING OPEN 
ACHTERKANT  

GESLOTEN OMKASTING 
REVISIE VOORZIJDE



Insectenwering
geïntegreerde insectenwering is mogelijk

DESIGN MET FUNCTIONALITEIT
EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

De RAFF-E is zeer geschikt voor grote oppervlakken en ver-
schillende manieren van montage. Hij werd zo ontworpen 
dat zonder al te veel specifieke vakkennis ingemeten en 
gemonteerd kan worden. Daarmee wordt de montagetijd 
ter plaatse behoorlijk ingekort.
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Gerolvormd met een lange levensduur
onze aluminium omkastingen zijn bijzonder 

robuust met een lange levensduur 

Voor grote oppervlakken 
max. breedte tot 400 cm
max. hoogte tot 450 cm

Eenvoudige en snelle montage
een inbouwklaar compleet element, alleen 
nog de geleiders aan de omkasting steken



GEVEL
BUITENJALOEZIEËN

L-KAP OVERSTUCBAAR 
ZICHTWERK      

U-KAP OVERSTUCBAAR      L-KAP ZICHTWERK    U-KAP 



NIEUWBOUW EN MODERNISERING
OPTIMAAL VOOR GROTE OPPERVLAKKEN

DE ALUKON gevel buitenjaloezieën zijn als zicht- of spou-
wmontage met zowel zijgeleiding als spandraadgeleiding 
verkrijgbaar. Ze kunnen onder de latei, op de muur of 
op de gevel gemonteerd worden, of met afstandhouders 
voor de gevel.

De gezette aluminium kappen zijn in alle RAL-kleuren uit 
de ALUKON kleurenveelvoud te verkrijgen. Naast de in het 
zicht liggende kappen zijn er ook overstucbare uitvoerin-
gen, die onzichtbaar in de gevel verwerkt worden.
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Accenten aanbrengen
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in 
glanzende, matte en structuurlak

Gezet met een lange levensduur
onze aluminium kappen zijn bijzonder 

robuust en hebben een lange levensduur

Voor grote oppervlakken
tot 16 m² en een max. breedte van 500 cm



20˚ AFGESCHUIND
REVISIE ONDERZIJDE

ROND 20˚ AFGESCHUIND
REVISIE VOORZIJDE

45˚ AFGESCHUIND 90˚ VIERKANT

VOORBOUW 
BUITENJALOEZIEËN



Insectenwering
integreerbaar in alle voorbouw omkastingen 

Geëxtrudeerd met een lange levensduur 
onze aluminium omkastingen zijn in een 

veelvoud aan vormen verkrijgbaar, bijzonder 
robuust en corrosiebestendig

Eenvoudige revisie
het van buitenaf bereikbare revisiedeksel 

garandeert snelle en nette service- en 
reparatiewerkzaamheden

EEN VEELVOUD AAN OMKASTINGEN
PASSEND BIJ ALLE ALUKON VOORBOUWSYSTEMEN

Voorbouw omkastingen zijn verkrijgbaar in een veelvoud 
aan vormen en kleuren, waarmee de gevel van uw huis 
individueel vormgegeven kan worden.

Op deze manier kunt u aan uw gevel buitenjaloezieën 
met rolluiken of met ZipTex ritsscreens combineren. U 
heeft de mogelijkheid om onafhankelijk van lamellen, 
pantser of doek, dezelfde omkastingen te gebruiken.

VOORBOUW BUITENJALOEZIEËN  |  15

Accenten aanbrengen
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, 

matte of structuurlak of in geëloxeerde 
uitvoering 



OPZET 
BUITENJALOEZIEËN 

PVC OPZETOMKASTING
AK-MIRO PLUS

GESCHUIMDE OPZETOMKASTING
AK-FLEX

GESCHUIMDE 
OPZETOMKASTING
AK-FLEX
MET KLINKER



Insectenwering
integreerbaar in alle opzetomkastingen

SAMEN MET HET KOZIJN
GESCHUIMDE OF PVC OPZETOMKASTINGEN   

De geschuimde opzetomkasting AK-FLEX met buitenja-
loezie is speciaal voor nieuwbouw of renovatie geschikt 
voor montage samen met het kozijn. Daarmee wordt 
voldaan aan de richtlijnen voor energiebesparing. Door 
zijn flexibiliteit in buitenafmetingen is hij voor alle mu-
ursoorten en inbouwsituaties geschikt, waarbij het niet 
uitmaakt of het gaat om toepassing in een thermisch 
isolatiesysteem, stucwerk, een stenen- of leisteengevel.

De PVC opzetomkasting AK-MIRO PLUS met buitenja-
loezie is eveneens voor renovatie en nieuwbouw ge-
schikt en wordt montagevriendelijk rechtstreeks op het 
kozijn geplaatst en samen met het kozijn ingebouwd. 
Hij is dankzij verschillende adapterprofielen die aan 
het kozijnsysteem zijn aangepast compatibel met alle 
gangbare typen kozijn.
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De onzichtbare oplossing
opzetomkastingen met buitenjaloezie zijn 
bijna onzichtbaar in de gevel te integreren

Voor alle inbouwsituaties
verschillende wanddiktes voor thermische 

isolatiesystemen, stucwerk, stenen- of 
leisteengevels

Eenvoudige montage
de omkasting wordt middels een adapter-
profiel rechtstreeks op het kozijn gemon-
teerd en samen met het kozijn ingebouwd



HET ALUKON LAMELLENPROGRAMMA
AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN

Buitenjaloezieën zijn multitalenten op het gebied van  zon en zicht. Ze ver-
lichten de ruimte in bijzonder zacht, verblindingsvrij licht en geven daarbij 
voldoende zicht naar buiten, waarbij ze omgekeerd de privacy behouden.
Door de voor het raam aangebrachte lamellen zijn ze een goede bescherm-
ing tegen hitte in de zomer en kunnen in de winter bij zonneschijn ook 
de toetreding van zon- en daglicht in de ruimte verhogen. Ze zijn traploos 
te besturen en aan elke situatie aan te passen, tot verduistering met een 
inkijkbescherming van buiten naar binnen. Om tegemoet te komen aan de 
weersomstandigheden, zoals sterke zonnestraling, wind en weer, zijn de 
ALUKON buitenjaloezieën van bijzonder hoogwaardig, corrosiebestendig 
aluminium. Om aan de verschillende eisen te voldoen, hebben wij vier 
verschillende vormen van lamellen in het leveringsprogramma.

C/CV 80 gebogen lamel
tweezijdige felsrand maakt de lamel stabiel-
er, in verspringende stapeling CV 80 neemt 
minder plaats in dan bij de standaard stape-
ling van de C 80 lamellen

F 80 Lamel
plaatsbesparend, licht en mooi 
vormgegeven design met geringe 
pakkethoogte
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LS 80 lichtgeleidingslamel
speciaal ontworpen contour van de lamellen voor 
een optimale lichtinval in alle tijden van de dag en 
het jaar, voorzien van een afdichtend randprofiel in 
de onderste felsrand en daardoor geluidsabsorber-
end en geschikt voor verduistering

Z 80 Lamel
stabiele z-vormige lamellencontour met tweez-
ijdige felsrand en randprofiel aan de onderkant 
voor geluiddemping en beter sluitgedrag, goed 
geschikt voor verduistering 
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ZONWERING 
MET BUITENJALOEZIEËN 

MODERN EN FLEXIBEL 
SPEL VAN LICHT EN SCHADUW 

Het daglicht kan individueel, bijna traploos aan de 
behoeften worden aangepast aanpassen, ver-
blindingsvrij. Door de reflectie van het zonlicht  

ontstaat een aangenaam binnenklimaat. 
De inkijkbescherming voor meer privacy 

met regelbaar zicht naar buiten.
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INSECTEN BLIJVEN BUITEN
OOK WANNEER HET RAAM OPEN STAAT

In alle ALUKON omkastingsystemen is ons horrengaas te 
integreren. 's Zomers biedt dit bescherming tegen lastige 

insecten, 's winters verdwijnt de hor onzichtbaar en 
ruimtebesparend in de omkasting.



GEÏNTEGREERDE INSECTENWERING
VOOR MEER WOONGENOT

De optionele, op veerrol aangebrachte hor is onzichtbaar 
in de omkasting geïntegreerd.

Hij laat zich als een rolgordijn bedienen, kan wanneer 
nodig naar beneden getrokken worden en middels het 
Easy-Click-Mechanisme vastgezet worden. Tijdens de 
winter zit hij onzichtbaar opgerold in de omkasting.

Het horrengaas is een stabiel weefsel en verkrijgbaar in 
zwart en grijs.
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Afstandbediening
Afstandbediende motoren met 
handzender of tijdschakelklok 
bieden extra comfort Automatisering

met de juiste motor ingebouwd zijn 
buitenjaloezieën Smart Home voor-

bereid en kunnen zij geïntegreerd 
worden in het aanwezige 

domoticasysteem

COMFORTABELE BEDIENING
VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE

Of de motorisering op voorhand bij nieuwbouw al gepland is, of naderhand 
bij een renovatie moet plaatsvinden, met de moderne afstandbediende  
motoren heeft u meerdere functies in de hand en bedient u enkele of meer-
dere buitenjaloezieën vanuit uw luie stoel of vanaf uw bureau.

Met automatische besturingen opent en sluit u de zonweringen helemaal 
automatisch - ook wanneer u niet thuis bent. Tevens zijn er mogelijkheden 
om uw zonwering via een app op uw smartphone of tablet te bedienen. 



MOTORAANDRIJVINGEN 
UW WINST AAN COMFORT 

Buitenjaloeziesystemen zijn standaard voorzien 
van comfortabele motoraandrijving. Wanneer er 

op plaatsen gemonteerd wordt waar geen 
stroomaansluiting aanwezig is, dan kan de 

buitenjaloezie ook voorzien worden van een 
draaistangbediening.
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OVERZICHT
BUITENJALOEZIE LAMELLEN

Lamellenoverzicht

LS 80 
Lichtgeleidings-

lamel

Technische gegevens voor RAFF-E
400 cm
393 cm

Technische gegevens voor jaloezieën-geveloplossingen
400 cm
450 cm

Technische gegevens voor  RAFF-voorbouwjaloezieën
360 cm
215 cm

Technische gegevens AK-FLEX
400 cm
260 cm

Technische gegevens voor AK-MIRO PLUS
335 cm
260 cm

Lamelkleuren

DB 703 ijzerglitter

Z 80 
Z-vormige,

gefelste 
lamel

400 cm
373 cm

400 cm
450 cm

360 cm
200 cm

400 cm
260 cm

335 cm
260 cm

CV 80 
gefelste 

lamel

400 cm
412 cm

500 cm
450 cm

360 cm
225 cm

500 cm
300 cm

335 cm
300 cm

DB 703 ijzerglitter

C 80 
gefelste 

lamel

-
-

400 cm
450 cm

-
-

-
-

-
-

F 80  
Vlakke lamel

400 cm
450 cm

500 cm
450 cm

360 cm
366 cm

500 cm
450 cm

335 cm
450 cm

RAL 7016 antracietgrijs

RAL 7021 zwartgrijs

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 7038 agaatgrijs

RAL 8019 grijsbruin

RAL 9001 crèmewit

RAL 9006 blank aluminium

RAL 9007 grijs aluminium

RAL 9016 verkeerswit

DB 703 ijzerglitter

DB 703 ijzerglitter

Lamellen

max. breedte 
max. hoogte

max. breedte 
max. hoogte

max. breedte 
max. hoogte

max. breedte 
max. hoogte

max. breedte 
max. hoogte

Technische wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Om druktechnische redenen kunnen er kleuraf-

wijkingen optreden.
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OVERZICHT
RAFF-E OMKASTINGEN

RAFF-E omkastingsvarianten

Omkastingsvorm

Om
ka

st
in

gs
gr

oo
tt

e Kastmaat 
in mm

Kleur

H RA
L

V1

200 200 �

240 240 �

300 300 �

V2

200 200 �

240 240 �

300 300 �

V3 Overstucbare 
omkasting

200 200 �

240 240 �

300 300 �

 Montage opties

Varianten

zichtbare omkasting - 
montage tussensteens

overstucbare omkasting 
montage tussensteens

op de gevel op de gevel met afstandhouders

als spouwmontage 
als spouwmontage met 
kozijnophoging

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Kleurafwijkingen kunnen ontstaan door beperkingen in het drukwerk.



Montage opties

Varianten

S 01
In de spouw met bovenbakdrager
naar boven bevestigd

S 02
In de spouw met hoek naar boven
bevestigd

L 01 / U 01
Bevestiging naar boven in de latei

L 02
Bevestiging met 
hoekprofiel naar achteren

U 02 
Bevestiging met hoekprofiel naar 
achteren

U 03 
Bevestiging middels afstand-
houders

OVERZICHT
GEVEL BUITENJALOEZIEËN

Buitenjaloezie kappen

Kapvorm

Kapmaat in 
mm

Kleur

H RA
L

Zichtwerk kappen

L-kap

180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

�

U-kap

�

Overstucbare kappen

L-kap
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

�

U-kap met hoek buiten

�

U-kap met hoek binnen en buiten

�

Raffstore-Blenden

Blendenform

Blendenmaße 
in mm

Farbe

H

AL
U

KO
N

 R
AL

-
Fa
rb
ko
lle
kti

on

RA
L 

(M
eh

rp
re

is)
sichtbare Blenden 

L-Blende

180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

�

U-Blende

�

Putzträger Blenden

L-Blende
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

�

U-Blende Winkel außen

�

U-Blende Winkel innen und außen

�



OVERZICHT
BUITENJALOEZIE VOORBOUW OMKASTING EN OPZET OMKASTING
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Montage opties

Varianten

Voorbouw

Montage tussensteens

Montage op de gevel

Opzet

AK-FLEX

AK-MIRO PLUS

*met of zonder hoekprofiel voor stucwerk
Kleurafwijkingen zijn onderhevig aan beperkingen van het drukwerk. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid inzake drukfouten af. Veranderingen 
voorbehouden.

Voorbouwkasten geëxtrudeerd

Kastvoorm

Ka
st

fo
rm

aa
t

Kastafmetngen in mm
Beschikbare kastkleuren
    Standaardkleuren

A B C D E

w
it 

90
16

 m
at

zi
lv

er
 g

eë
lo

x.

br
ui

n 
SF

*

AL
UK

O
N 

RA
L-

 
kl

eu
re

nc
ol

le
ct

ie

RA
L 

(m
ee

rp
rij

s)

20° schuin, revisie voor 

165 168 168 145 48 - � � � � �

180 184 184 156 49 - � � � � �

205 210 210 179 74 - � � � � �

20° schuin, revisie onder*

165 168 168 145 46 - � � � � �

180 184 184 156 47 - � � � � �

205 210 210 179 71 - � � � � �

45° schuin

165 169 169 121 47 - � � � � �

180 184 184 133 51 - � � � � �

205 209 209 151 74 - � � � � �

90°recht*

165 168 168 168 46 - � �

180 184 184 184 47 - � �

205 209 209 209 71 - � �

rond

165 169 146 92 176 54 � � � � �

180 183 158 99 191 56 � � � � �

205 210 183 113 219 84 � � � � �

*Deze kleuren komen niet overeen met een RAL-kleur.

Opzetkasten

AK-FLEX

270 270 260 - - -

Standaardkleur wit 

 

Folies voor 

De geleiderails en de kast 

(alleen AK-MIRO PLUS) 

vindt u in de technische 

documentatie van de 

opzetsystemen en in de 

prijslijst voor elementen.

300 300 260 - - -

365 365 260 - - -

AK-FLEX Klinker

253 253 260 - - -

283 283 260 - - -

248 248 260 - - -

AK-MIRO PLUS

240 240 255 - - -



ALUKON KLEURASSORTIMENT
VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN 

ALUKON RAL-Kleurcollectie
In glanzende, matte en struktuurlak afwerking

Oppervlaktekwaliteiten 
Alle aluminum oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en licht en weerbestendig. Door de grote 
verscheidenheid aan lak-kleuren bovendien goed te integreren in iedere gevel. Onze producten worden in 
onze eigen State-of-the-art poedercoatinstallatie in de gewenste kleur gelakt – Made in Germany.

De ALUKON RAL-kleurcollectie wordt zonder meerprijs geleverd op geëxtrudeerde en gegoten alu-
minium  onderdelen.  Rolgevormde kasten, Complete producten met rolgevormde kasten, 
roldeuren en geëxtrudeerde lamellen of pantsers vallen buiten deze regeling, de meerprijzen voor 
deze producten vind u in de betreffende prijslijsten.

ALUKON 
Standaard-
kleuren
Gedetailleerde 
informatie vind u in de 
desbetreffende prijslijst.

RAL Classic K7 
Kleurenwaaier 
In glanzende afwerking

Speciale en fabrikant specifieke 
kleuren
In glanzende afwerking

ALUKON RAL-kleurcollectie
In glanzende, matte en struktuurlak afwerking

* bij matte oppervlakten extra weerbestendige coating
DB 703  

ijzerparelmoer 
mat en struktuur

RAL 1015
licht ivoor

RAL 3004*
purperrood

RAL 3005
wijnrood

RAL 5011 
staalblauw

RAL 6005*
mosgroen

RAL 7012*
basaltgrijs

RAL 8003*
leembruin

RAL 6009
dennengroen

RAL 7001
zilvergrijs

RAL 7004*
signaalgrijs

RAL 7015
leisteengrijs

RAL 7016*
antracietgrijs

RAL 7021
zwartgrijs 

RAL 7035*
lichtgrijs

RAL 7037
stofgrijs

RAL 8001*
okerbruin

RAL 8017*
chocoladebruin

RAL 9001
crèmewit

RAL 9006
blankaluminium

RAL 9007
grijsaluminium

RAL 9010
zuiverwit

RAL 9016
verkeerswit

RAL 7038
agaatgrijs

RAL 7039
quartzgrijs

RAL 7022
ombergrijs  

RAL 8007
reebruin

RAL 8019*
grijsbruin

RAL 8022
zwartbruin

RAL 9005
diepzwart

6768* bruin
mat en struktuur



SONDERLÖSUNGEN VON ALUKON 
FÜR JEDES DETAIL BIETET ALUKON EINE LÖSUNG

Ganz gleich welche Anforderungen Sie an uns stellen, ALUKON hat 
die Lösung.
Fast jede Farbvariante ist lieferbar und das in Strukturlack, in glän-
zender, matter oder eloxierter Ausführung. Geschweißte Innen- oder 
Außenecken, integrierter Insektenschutz mit dem einzigartigen ALU-
KON Insektenblocker oder Ausstellersysteme mit mediterranem Flair 
sind mit ALUKON Systemen einfach zu realisieren.
Geht nicht - gibt´s bei ALUKON nicht! Und schon gar nicht, wenn es 
um die Fassadengestaltung Ihres Hauses mit Sonnenschutzsystemen 
geht. Sonderkonstruktionen, individuelle Ausführungen und Bear-
beitungen sind möglich. Sprechen Sie uns einfach an.

+     Innen- oder Außenecken in geschweißter Ausführung

+    Viele Farbvarianten lieferbar

+    ALUKON Solarrollladen - die stromunabhängige Alternative

+    Integrierter Insektenschutz mit Insektenblocker, 
Easy-Click und Bremssystem

+    Mechanisch bedienbares Ausstellersystem

+    Gehrungskombinationen

+    Elemente für Fenster- / Tür-Kombinationen

ALUKON ZONWERING, ROLLUIKEN EN 
INSECTENWERING 
KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een toonaangevende Duitse fabrikant van rolluiken, zonwering 
en insectenwering. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth (Ober-
franken) en in Haigerloch (Zwaben).

Met veel toewijding en een sterke innovatiekracht worden de ALUKON 
producten ontwikkeld en van hoogwaardige materialen met een lange 
levensduur op maat vervaardigd, voor zowel nieuwbouw als de moder-
nisering van bestaande bouw.

In onze veelvoud aan producten en kleuren vindt u altijd een passend ant-
woord op uw behoefte en treft u een breed scala aan extra mogelijkheden 
aan. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON producten kunt u uw privacy, binnenklimaat en lichttoet-
reding in de ruimte individueel aanpassen.

Meer producten en novititeiten vindt u ook op 
WWW.ALUKON.COM
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Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.

ALUKON KG  KONRADSREUTH  |  Münchberger Straße 31  |  D-95176 Konradsreuth  |  Telefoon: +49 9292 950-0   |  Mail: info@alukon.com
                        HAIGERLOCH         |  Am Griesbaum 1             |  D-72401 Haigerloch       |  Telefoon: +49 7474 3914-0  |  Mail: info.haigerloch@alukon.com

WWW.ALUKON.COM


