
 

Belgische Fabrikant 

Alfa, een familiale KMO met 35 medewerkers, is met zijn 

50 jaren ervaring een gevestigde waarde geworden in het 

produceren en plaatsen van zonwering en rolluiken.  

Onze onderneming is gespecialiseerd in zonwering voor 

winkels, winkelketens en horeca. Dankzij onze vestigingen 

te Mechelen, Antwerpen, Brussel en Leuven, kunnen wij 

onze producten aanbieden in heel België. Onze 

onderneming behandelt elke bestelling van begin tot 

einde. Zowel de verkoop, productie, plaatsing als dienst 

na verkoop gebeuren in eigen beheer. Op deze manier 

weet Alfa® zich te onderscheiden van de andere spelers 

actief op de zonweringmarkt.  

Zonwering & Rolluiken 
verkoop >> productie >> plaatsing >> service 

Al de Alfa® producten zijn TUV gekeurd. Gedurende het 

productieproces wordt gebruik gemaakt van de beste 

materialen en state-of-the-art technologieën.  

Ons team biedt vakkundig advies en staat garant voor een 

professionele plaatsing en naverkoopsdienst. 

Door het optimaal opvolgen van de productie tot en met 

de plaatsing, kunnen wij een korte leveringstermijn en 

een hoge kwaliteit garanderen.  

Op alle Alfa®-producten geldt een  

fabrieksgarantie van 5 jaar. 

Alle producten beschikken over het CE keurmerk 

 

 

 

Algemene info 

www.alfa-protect.be 

info@alfa-protect.be 

 

Mechelen 

Toonzaal, Productie  

& Plaatsing 

Battelsesteenweg 334 

2800 MECHELEN 

tel: 015/27.17.89 

fax: 015/27.11.64 

 

Antwerpen  
Verkoop & Plaatsing 

Enkel op afspraak 

tel: 03/231.32.32 

fax: 03/226.13.85 

 

Brussel  
Verkoop & Plaatsing 

Enkel op afspraak 

tel: 02/772.44.00 

fax: 02/770.75.70 

 

Leuven 
Verkoop & Plaatsing 

Enkel op afspraak 

tel: 016/29.80.80 

fax: 016/35.63.03 

 

 

 

 



 

 

Binnenzonwering 
Aanvullend op het gamma buitenzonwering 

beschikt Alfa over een ruim aanbod aan 

decoratieve en functionele binnenzonwering. Ook 

extra grote afmetingen en bedrukking zijn mogelijk. 

producten  www.alfa-protect.be 

Bezoek onze fabriekstoonzaal te Mechelen 

 of contacteer een lokale vertegenwoordiger 

voor professioneel advies. 

Enkele realisaties >> 

Buitenzonwering 
Buitenzonwering houdt niet 

enkel ongewenste warmte en 

lichtinval buiten, maar vormt 

ook het middel bij uitstek om 

de visibiliteit van uw zaak te 

vergroten. Dankzij de keuze uit 

alle RAL kleuren en talloze 

bijpassende acryldoeken, kunt 

u uw huisstijl doortrekken tot 

op de straat.  

 

Zowel volant, doek als 

voorprofiel kunnen worden 

voorzien van tekst en logo.  

Bovendien zijn de gebruikte 

doeken waterafstotend, zo 

biedt het zonnescherm ook 

bescherming tegen plotse 

regenbuien.  

 

De Alfa®–buitenzonweringen 

zijn van ongekende 

topkwaliteit. Ze zijn modulair 

opbouwbaar, worden op maat 

in onze fabriek gemaakt en 

kunnen tot 16 meter uit één 

deel vervaardigd worden. 

Screens 
Verticale zonwering vormt de 

oplossing voor het buitenhouden 

van warmte en ongewenste 

lichtinval en dit zonder het zicht 

naar buiten te belemmeren.   

Banieren en andere gevelreclame 
Banieren zorgen voor een optimale zijdelingse 

zichtbaarheid, ze kunnen zowel vrijstaand als aan 

de gevel worden bevestigd. De banieren worden 

op maat in onze fabriek vervaardigd en kunnen 

bedrukt worden met alle mogelijke tekst en 

afbeeldingen. Ook verlichting behoort tot de 

mogelijkheden.  

Gevelreclame verfraait niet alleen uw 

bedrijfsgebouw maar draagt ook bij aan uw 

naambekendheid in uw directe omgeving. 

Referenties 
Alfa heeft over de jaren heen een indrukwekkende 

referentielijst weten op te bouwen. Onder onze klanten 

bevinden zich naast de grote ketens ook tal van kleine 

zelfstandigen.            Enkele referenties: 

Projecten 
Ook op het vlak van projectzonwering heeft 

Alfa in de loop der jaren een uitstekende 

reputatie weten op te bouwen. Onze 

voortreffelijke kwaliteit staat ook hier centraal. 

Rolluiken & rolhekken 
Rolluiken en rolhekken zijn niet meer weg te 

denken uit de hedendaagse samenleving. Alfa 

biedt een oplossing op maat voor elke 

nieuwbouw of renovatie.  

Research en ervaring hebben van onze rolluiken en 

rolhekken  een toonbeeld gemaakt van  veiligheid, 

comfort en privacy. De PVC en aluminium die gebruikt 

worden in de constructie zorgen ervoor dat het rolluik  

licht, stevig en onderhoudsarm is.  

Voor een overzicht van de 

verschillende soorten 

buitenzonwering kunt u terecht 

 op onze website. 

Bediening & Domotica 
Wenst u dat uw rolluiken op een vast tijdstip naar 

beneden gaan? Of wilt u dat het zonnescherm zich 

oprolt wanneer er een onverwachte windvlaag opsteekt? 

De automaten van Somfy bieden voor elke situatie een  

pasklare oplossing.  

Herbedoekingen ook mogelijk 


