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ZIPTEX EN WIRETEX VAN ALUKON 
DE NIEUWE GENERATIE ZONWERING

ALUKON textiele zonwering: modern en tegelijkertijd duurzaam in 
materiaal en design.

De textiele elementen zijn UV-bestendig, water- en vuilafstotend 
en daardoor weerbestendig. De omkastingen en geleiderails zijn 
gemaakt van geëxtrudeerd, gepoedercoat aluminium. Dankzij deze 
eigenschappen vormen ZipTex- en WireTex-systemen een duurzaam 
en onderhoudsarm zonweringssysteem voor uw woning.

Meer producten en nieuws vindt u ook op 
WWW.ALUKON.COM
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MEER DAN ALLEEN ZONWERING
ALUKON SYSTEMEN HEBBEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT

Windbestendigheid
zijdelings geleid element voor 
stabiele doekspanning ook
bij hoge windbelastingen

Voor grote oppervlakken
tot 18 m² en een 
maximale breedte van 600 cm

 Zonwering
aangenaam binnenklimaat ook
op warme zomerdagen

UV- en weerbestendig
door het gebruik van hoogwaardige 
materialen 

Inkijkbescherming 
meer privacy thuis  

Anti-verblinding
lichtdoorlatende stof voor een 
verblindingsvrije atmosfeer



 Gebruiksgemak
comfortabel met elektrische aandrijving 
of radiografische motor of eenvoudig  
met handslingerbediening

Insectwerende functie
bij gesloten 
ZipTex element

Weinig, en makkelijk onderhoud
door water- en vuilafstotende  
elementen

Gevelontwerp
Ruime keuze aan verschillende  
stoffen en kleuren

Geëxtrudeerd en duurzaam
ALUKON aluminiumbakken zijn  
bijzonder robuust en duurzaam,  
en overtuigen door hun grote  
verscheidenheid aan vormen 

Made in Germany 
duurzame, hoogwaardige
materialen
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ZipTex: uiterst stabiele zijgeleiding
• smalle geleiderail met kunststof Zip-geleiding houdt 

het element aan beide zijden over de volledige hoogte 
veilig geleid

• stof met zij ritssluiting 'Zip-geleiding' die het textiel 
zonder tussenruimte op zijn plaats houdt in de  
geleiderail

• windstabiel meer dan 100 km/h afhankelijk van  
inbouwsituatie en grootte

• grote oppervlakken tot 6 m breed en 18 m²
• in de opbouwbak of onzichtbaar gestuukt in de  

stuukdrager of opzetbak

WireTex: flexibele, verfijnde zijgeleiding
• zijgeleiding via de onderlat aan het onderste 

uiteinde van de stof, deze wordt aan beide zijden 
over roestvrijstalen kabels geleid

• tot 4 m breed en een oppervlakte van 12 m²
• voor bouwtechnische omstandigheden waarbij een 

geleiderailmoeilijk of helemaal niet kan worden 
aangebracht, bijvoorbeeld voor vaste beglazing

TWEE VARIANTEN TEXTIELE ZONWERING
ALUKON ZIPTEX EN WIRETEX 

Voor het raam aangebrachte textiele zonweringsystemen geven de ruimtes optimale schaduw 
zonder het zicht naar buiten volledig weg te nemen. Op deze manier kunnen bijzonder grote 
raamoppervlakken windstabiel worden beschaduwd en kan overmatige opwarming van de ruimte 
worden vermeden. In principe onderscheiden wij twee varianten van textiele zonweringsystemen, 
waarbij de manier van zijgeleiding het verschil uitmaakt. 
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ZIPTEX
EXTREEM STEVIG SYSTEEM 

Met innovatieve, zijdelingse Zip-geleiding voor  
bijzonder hoge stabiliteit, ook bij grote  

raamoppervlakken en hoge windbelasting.  
Voor bijzondere eisen aan beschaduwingssystemen 

ook met glasvalbeveiliging of geïntegreerd  
kijkvenster leverbaar.
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OPBOUW 
ZIPTEX

ROND 90° RECHT 
REVISIE ONDER

20° SCHUIN  
REVISIE ONDER

20° SCHUIN  
INSPECTIE 
VOORAAN

90° RECHT 
INSPECTIE 
VOORAAN



VORMEN EN KLEUREN
ALS VORMELEMENT VOOR UW GEVEL

Of het nu gaat om nieuwbouw of modernisering van 
oude gebouwen, met ZipTex-systemen krijgt u een  
moderne, veelzijdige zonwering. Passend bij de rolluiken  
en vouwdeuren van ALUKON kan ZipTex in dezelfde 
bakken worden geïntegreerd en kan daarmee aan het 
uiterlijk worden aangepast.
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Accenten plaatsen
leverbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, 

matte en structuurlakafwerking 
of geanodiseerde uitvoering

Eenvoudige inspectie
het externe inspectieluik garandeert een 

snelle en schone uitvoering van service- en 
reparatiewerkzaamheden

Geëxtrudeerd en duurzaam
Aluminium bakken van ALUKON zijn 

in een grote verscheidenheid aan vormen 
verkrijgbaar, bijzonder robuust en 

corrosiebestendig

Stevige zijgeleiding
aan het stof aangebrachte ritssluiting

Geleiding fixeert het element in de 
Zip-gleiding



STUUKDRAGER 20°

STUUKDRAGER
ZIPTEX

STUUKDRAGER 90° 



De onzichtbare oplossing
ALUKON ZipTex-stuukdrager 

geïntegreerd bijna onzichtbaar 
in de gevel

IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE  
OPLOSSING
ONZICHTBAAR EN FUNCTIONEEL

ZipTex in de ALUKON-stuukdragerbak kan bij nieuwbouw 
of bij een buitenisolatie achteraf onzichtbaar in de gevel 
worden geïntegreerd.
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Geëxtrudeerd en duurzaam
Aluminium bakken van ALUKON zijn  

bijzonder robuust en in twee stuukbare
varianten leverbaar

Stevige zijgeleiding
aan het stof aangebrachte ritssluiting

Geleiding fixeert het element in de 
Zip-gleiding

Eenvoudige inspectie
het externe inspectieluik garandeert een 

snelle en schone uitvoering van service- en 
reparatiewerkzaamheden



GLAZEN VAL-
BEVEILIGING

OPBOUW- EN STUUKDRAGER  
ZIPTEX 

ROND 20° SCHUIN  
INSPECTIE 
VOORAAN

20° SCHUIN 
REVISIE ONDER

90° RECHT 
INSPECTIE 
VOORAAN

STUUKDRAGER 20° 
SCHUIN OF
90° RECHT

90° RECHT 
REVISIE ONDER



GLASVALBEVEILIGING  
INTEGREERBAAR IN OPBOUW- EN STUUKDRAGER ZIPTEX

De ALUKON valbeveiliging is een moderne, onopvallende 
oplossing voor ramen die tot de grond reiken. Het systeem 
biedt onbeperkt zicht naar buiten en zorgt voor meer inval 
van daglicht in de kamers. 

De montage wordt direct meegepland met die van de  
opbouw- of stukdragers. Het systeeen kan zowel in nieuwbouw  
als bij renovaties worden toegepast. Het 16 mm VSG-glas 
(conform AbP) wordt in de slagregendichte, tweedelige 
geleiderail tussen raam en element geplaatst en  
onzichtbaar bevestigd.
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 Geteste veiligheid
Glashoogte 50 tot 110 cm 

en montagebreedten tot 280 cm;
met elegante afwerking van de kanten

Eenvoudige en snelle montage
direct met het element, waardoor

geen extra bevestiging aan
de gevel nodig is

a



INSPECTIE BUITENINSPECTIE BINNEN

OPZET
ZIPTEX



De onzichtbare oplossing
AK-FLEX opzetbakken met ZipTex-element 

geïntegreerd bijna onzichtbaar 
in de gevel

Eenvoudig te monteren
de bak wordt via een adapterprofiel 

direct op het raam gemonteerd 
en samengebouwd

GESCHUIMDE OPZETBAK
GEMONTEERD OP HET RAAM

De geschuimde opzetbak AK-FLEX met ZipTex is speciaal 
geschikt voor nieuwbouw of renovatie in combinatie 
met het complete venster en voldoet aan de actuele 
eisen op het gebied van warmte- en geluidsisolatie. 
Tegelijkertijd biedt deze bak maximale geluidsabsorptie, 
omdat zonder extra maatregelen waarden (Rw) tot 47/46 
dB worden bereikt.

OPZET ZIPTEX | 17

Voor alle inbouwsituaties
verschillende wanddiktes voor   

buitengevelisolatiesysteem  
en buitenstuukwerk 

+

Stevige zijgeleiding
aan het stof aangebrachte ritssluiting

Geleiding fixeert het element in de 
Zip-gleiding



WIRETEX
FLEXIBELE, VERFIJNDE ZONWERINGOPLOSSING 

Stofgeleider met onderlat, die zijdelings over  
gespannen roestvrijstalen kabels glijdt en het duurzame, 

weerbestendige element veilig geleidt en  
gespannen houdt. Comfortabele bediening door  

motorisering, radiobediening of  
automatisering.
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OPBOUW
WIRETEX

20° SCHUIN  
INSPECTIE 
VOORAAN

90° SCHUIN 
REVISIE 
VOORAAN



KABELGELEIDE VARIANT 
IN COMBINATIE MET OPBOUWBAKKEN

Stoffen opbouw-zonweringsystemen WIRETEX met verfi-
jnde kabelgeleiding voor nieuwbouw en modernisering. 
Met de kleine bakken zonder zijgeleidingsrails zijn deze 
bijzonder goed geschikt voor montage achteraf. Uit de 
ruime keuze aan bakvormen en -kleuren en stofvari-
anten kan voor elke toepassing een geschikte doek-/
bakcombinatie worden gevonden. 

OPBOUW WIRETEX |21

Accenten plaatsen
Bakken in alle RAL-kleuren in glanzende, 

matte en structuurlakafwerking 
of geanodiseerde uitvoering leverbaar

 Elegante zijgeleiding
het element wordt aan beide zijden over de 

verbinding tussen onderlat en 
RVS kabel geleid 

Eenvoudige inspectie
het externe inspectieluik garandeert een 

snelle en schone uitvoering van service- en 
reparatiewerkzaamheden 

Geëxtrudeerd en duurzaam
ALUKON aluminium bakken zijn  

geëxtrudeerd en daardoor bijzonder robuust 
en corrosiebestendig 



DESIGN EN FLEXIBILITEIT
VOOR DE HOOGSTE EISEN 

De moderne en stijlvolle manier voor een flexibele 
afscheiding. Als windstabiele weerbescherming 

voor terrassen en overkappingen. 
Voor extra transparantie zorgt een 

optioneel pvc kijkvenster.
Made in Germany.
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ROND

KIJKVENSTER
ZIPTEX

20° SCHUIN  
INSPECTIE 
VOORAAN

20° SCHUIN 
REVISIE ONDER

90° RECHT 
INSPECTIE 
VOORAAN

STUUKDRAGER 20° 
SCHUIN OF
90° RECHT

90° RECHT 
REVISIE ONDER



Maximale grootte
doorlopend kijkvenster 

in maximale hoogte van 136 cm
bij elementformaten tot 400 x 300 cm

Windstabiel en weerbestendig
langer gebruik van het terras 
ook bij minder optimaal weer

Inkijkbescherming 
meer privacy

met zicht naar buiten 

ZipTex met kijkvenster is een op maat gemaakte 
bescherming tegen weer en wind, speciaal voor terra-
soverkappingen. Het pvc kijkvenster kan worden geïnte-
greerd in meer dan 125 varianten van Satiné-, Veozip- en 
SOLTIS-doeken. 

De zichtvensterfolie en het ZipTex-materiaal worden 
daarbij passend met elkaar verbonden en zijn UV-bes-
tendig. De systemen zijn voorzien van een comfortabele 
motorbediening of alternatief met een zwengel.

ZIPTEX MET KIJKVENSTER
WINDSTABIEL EN WEERBESTENDIG MET ZICHT  

NAAR BUITEN

ZIPTEX MET KIJKVENSTER  |  25

Stevige zijgeleiding
aan het stof aangebrachte ritssluiting 

Geleiding fixeert het element in de  
Zip-geleiding



NATUURLIJK TRANSPARANT
SPELING VAN LICHT EN SCHADUW, AFGESTEMD OP UW WENSEN

Met ALUKON ZipTex is bijna alles mogelijk. Van lichtdoorlatende  
stof via een- of meerkleurige elementvarianten tot verduisteringsstof, 
u vindt het allemaal. Kies de gewenste kleur uit de stoffen Satiné 5500,
twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 92, B92 en Veozip.
Zelfs verduisteringsinstallaties kunnen met de speciale verduisterings-
stoffen (SOLTIS® B92) worden gerealiseerd.

Ook 's nachts wordt, afhankelijk van de doekvariant, het zicht van buiten 
naar binnen verminderd of helemaal verhinderd. Alle ZipTex-systemen 
bieden in gesloten toestand een goede bescherming tegen insecten.
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MEER DAN 150
DOEKVARIANTEN
VOOR KLEURVORMGEVING 

SATINÉ 5500 TWILIGHT PEARL 297 SOLTIS® 86 SOLTIS® 92
VERDUISTERENDE
STOFFEN SOLTIS® B92 VEOZIP



Anti-verblinding
lichtdoorlatende stof voor 
verblindingsvrije atmosfeer

Weinig, en makkelijk onderhoud
door water- en vuil-

afstotende elementen

Inkijkbescherming 
meer privacy thuis  

 Zonwering
aangenaam binnenklimaat ook

op warme zomerdagen

STOFSOORTEN EN -KLEUREN
VOOR ELK RAAM DE JUISTE

U kunt vrij kiezen uit de vele verschillende stoffen van 
ALUKON. 
Hierbij moet men bedenken dat donkere stoffen, in  
tegenstelling tot lichte, beter tegen zonlicht en  
verblinding beschermen, maar de lichtomstandigheden 
in de ruimte ook sterker dempen.

VARIANTEN  |  29

VERDUISTERENDE
STOFFEN SOLTIS® B92 



Radiografische bediening
Radiografische aandrijvingen met 
handzender of tijdschakelaars 
bieden extra comfort

Automatisering
met passende aandrijvingen zijn

Zonweringssystemen Smart
Geschikt voor thuis en kunnen in

bestaande huisbesturingen
worden geïntegreerd

GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING
VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE

Met een zon-/windregeling kunnen de installaties ook bij afwezigheid-
worden aangestuurd en bij de juiste zonnestraling volledig automatisch 
in de vooraf ingestelde zonweringsstand worden gezet.



DESIGN MET FUNCTIE 
COMFORTABELE BEDIENING 

ZipTex- en WireTex-systemen zijn in principe 
voorzien van een motor, en kunnen standaard 

met een schakelaar worden bediend.

 Extra comfort bieden optionele radiografische 
aandrijvingen met handzender of klok.

BEDIENING  |  31



OVERZICHT 
OPBOUW- EN STUUKDRAGERBAKKEN VOOR ZIPTEX, GESCHUIMDE 
OPZETBAKKEN AK-FLEX EN OPBOUWBAKKEN WIRETEX

Geëxtrudeerde ZipTex opbouw- en stuukdragerbakken

Kastvorm

Ba
kf

or
m

aa
t  Bakafmetingen in mm beschikbare

bakkleuren

A B C D

Stan-
daard

AL
UK

O
N 

RA
L-

 
kl

eu
re

nc
ol

le
ct

ie

RA
L 

(m
ee

rp
rij

s)

wit 9016
mat

Opbouwbakken

20° schuin - inspectie 
vooraan 

90 91 91 74 49 � �

100 102 102 88 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 139 139 117 99 � �

20° schuin - revisie onder

90* 91 91 74 49 � �

100* 102 102 89 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 139 139 117 99 � �

90° recht - inspectie 
vooraan 

90 91 91 91 49 � �

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 139 139 139 90 � �

90° recht - revisie onder

90 91 91 91 49 � �

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138* 139 139 139 90 � �

rond 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

138 141 123 78 148 � �

Stuckasten

20° schuin  

- - - - -

100 102 102 89 60 � �

125 127 127 111 85 � �

138 139 139 120 99 � �

90° recht

- - - - -

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 139 139 139 90 � �

Montagemethoden

Varianten

Linksroller, montage in het kozijn

Linksroller, montage op de gevel

Linksroller, montage als stuukdrager

Rechtsroller, montage in het kozijn 

* 4-delige bak
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ZipTex, AK-FLEX 

Bakvorm

Ba
kf

or
m

aa
t  Bakafmetingen 

in mm
beschikbare

bak-
kleuren:

A B

Interne inspectie

270 270 260

Standaardkleur 

wit 

 

Overige folies 

voor 

geleiderails

 vindt u in de 

technische  

documentatie 

van de  

opzetsystemen,  

en in de 

prijslijst voor 

elementen.

300 300 260

365 365 260

Externe inspectie

270 270 260

300 300 260

365 365 260

Montagemethoden

Varianten

Interne inspectie

Externe inspectie

WireTex

Bakvorm

Ba
kf

or
m

aa
t  Bakafmetingen in mm beschikbare

bakkleuren

A B C D

Stan-
daard

AL
UK

O
N 

RA
L-

 
kl

eu
re

nc
ol

le
ct

ie

RA
L 

(m
ee

rp
rij

s)

wit 9016
mat

Opbouwbakken

20° schuin, inspectie 
vooraan

90 91 91 74 49 � �

100 102 102 88 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 - - - - � �

90° recht, inspectie 
vooraan

90 91 91 91 49 � �

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 - - - - � �

Montagewijze en informatie

Variant

Linksroller, montage in het kozijn

De bakverbreding is 
absoluut noodzakelijk 
en schuift de kast  
14 mm naar voren.



ALUKON RAL-kleurencollectie
in glanzende, matte en structuurlakafwerking

ALUKON KLEURVARIATIE
VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

Oppervlaktekwaliteit
Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en geschikt voor gevels met een goede 
licht- en weersbestendigheid. Alle producten worden gecoat in onze eigen geavanceerde poedercoatinstallatie 
in de gewenste kleuren en oppervlaktekwaliteiten. Made in Germany.

Alle andere RAL-kleuren, zoals rolgevormde panelen, kant-en-klare elementen met rolgevormde 
bakken in RAL, alle geëxtrudeerde rolluikprofielen, deuren en kant-en-klare pantserbekledingen 
zijn uitgesloten van deze bijzondere regeling. De betreffende prijzen en toeslagen vindt u in onze 
catalogus of elementprijslijst.

ALUKON 
Standaardkleuren
gedetailleerde informatie 
in onze prijslijsten

RAL Classic-
kleuren K7 
met glanzend oppervlak

Speciale kleuren en 
kleuren van de fabrikant
op basis van beschikbaarheid

ALUKON RAL-kleurencollectie
in glanzende, matte en structuur- 
lakafwerking

* bij een mat oppervlak, zeer weerbestendige afwerking
DB 703  

ijzerglitter
mat en structuur

RAL 1015
licht ivoorkleurig

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
wit aluminium

RAL 9007
grijs aluminium

RAL 9010
zuiver wit

RAL 9016
verkeerswit

RAL 7038
agaatgrijs

RAL 7039
kwartsgrijs

RAL 7022
omber-grijs 

RAL 8007
reebruin

RAL 8019*
grijsbruin

RAL 8022
zwartbruin

RAL 9005
diepzwart

6768* bruin
mat en structuur

Technische wijzigingen voorbehouden. Om druktechnische redenen kunnen er kleurafwijkingen optreden.



+   Binnen- of buitenhoeken in gelaste uitvoering

+ Veel kleurvarianten leverbaar

+ ALUKON zonne-rolluik: het stroomonafhankelijke alternatief

+ Geïntegreerde insectenbeschermingmet insectenblokkering,
Easy-Click en remsysteem

+ Mechanisch bedienbaar uitzetsysteem

+ Verstekcombinaties

+ Elementen voor raam-/deurcombinaties

ALUMINIUM ZONWERING, ROLLUIK EN  
INSECTENWERING 
KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een van de toonaangevende Duitse fabrikanten van rolluiken, 
zonne- en insectenwerend product. Wij produceren op twee locaties in 
Konradsreuth in Oberfrank en in het Zwabische Haigerlocht.

Met veel toewijding en een hoge innovatiekracht worden ALUKON- 
producten ontwikkeld en op maat gemaakt van hoogwaardige en duurzame 
materialen, zowel voor de modernisering als voor de nieuwbouw.

In onze producten- en kleurenscala kunt u het passende product voor uw 
behoeften vinden en kunt u een keuze uit vele extra uitrustingen maken. 
Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON-producten kunt u de privacy, het binnenklimaat en de 
lichtsfeer in de ruimte individueel aanpassen.

Meer producten en nieuws vindt u ook op 
WWW.ALUKON.COM



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

WWW.ALUKON.COM
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Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.


