
Outdoor Collection Serrezonwering
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat



Een stijlvol warmte- en lichtreducerend schild
voor uw serre 
Voor serres, glazen daken en lichtkoepels heeft Luxaflex® speciale zonwering ontwikkeld. Luxaflex®  
Serrezonwering vormt als het ware een warmte- en lichtreducerend schild boven of rondom het vertrek. Het 
product beschermt uw interieur en houdt uw huis koel, zodat u met Luxaflex® Serrezonwering optimaal kunt 
genieten van uw serre.

Luxaflex® Outdoor Serrezonwering:
- Houdt uw serre en huis koel
- Op ieder serredak te monteren

- Fraai, solide en uniek ontwerp
- Ook gedeeltelijk vrijstaand te monteren (Omega Oase)
- Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Collection

Luxaflex® Outdoor Serrezonwering biedt een uitgebreide keuze aan zowel mogelijkheden en modellen als 
de uitvoering en montage. Onderstaand vindt u een overzicht van de modellen met de daarbij mogelijke 
personalisatieopties. Uw Luxaflex® dealer adviseert u graag bij het maken van de juiste keuze!

Omega
Luxaflex® Omega houdt uw serre en huis heerlijk 
koel en kent een flexibele montage die op iedere 
serre toepasbaar is. Het fraaie, solide en unieke 
ontwerp wordt gecombineerd met een ruime keuze 
doeken uit de Luxaflex® Outdoor Collection. Zowel 
een functionele als een decoratieve zonwering!

Omega Oase 

De Luxaflex® Omega Oase is een fraaie zonwerende 
overkapping aan uw gevel. In opgetrokken toestand 
heeft u vrij uitzicht en wordt de lichttoetreding niet 
beperkt.
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Wilt u uw serrezonwering verder verfijnen naar uw smaak? Dat is met de volgende personalisatieopties eenvoudig:

Luxaflex® Outdoor Collection 
Dankzij de grote keuze exclusieve trendy acryl 
doeken uit de Luxaflex® Outdoor Collection past 
uw serrezonwering bij elke woning. Deze collectie 
bestaat uit in banen geconfectioneerde doeken.

Powerrailverlichting
Verleng uw zomeravonden met sfeervolle en 
praktische energiezuinige LED verlichting. 

Heater met infrarood verwarming
Heerlijk genieten onder uw zonwering, ook als het 
wat frisser wordt.

Profielkleuren
Onze aluminium producten worden standaard 
geleverd in de kleuren RAL 9001, aluminium 
blank, RAL 9010 of RAL 7016. Tegen gereduceerde 
meerprijs is de RAL Premium Selectie leverbaar, 
waarin ook fijnstructuren zitten. Andere RAL kleuren 
zijn eveneens, tegen meerprijs, leverbaar.

Elektrische bediening
Ook verkrijgbaar met Somfy® Altus RTS motor of 
Somfy® Sunea IO motor.

Zon- en windautomaat 
Bedien uw zonwering volautomatisch, inspelend 
op actuele weersomstandigheden. Bij zon gaat het 
zonnescherm vanzelf uit; bij teveel wind trekt het 
automatisch in.
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voor meer informatie: www.luxaflex.com
Alle rechten voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, 
uitvoeringen, kleuren, etc., zijn ook zonder aankondiging voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend.
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2012.

Terraszonwering

Vensterzonwering

Screens

Serrezonwering

Rolluiken

Buitenjaloezieën

Luxaflex® window styling 
binnenzonwering
Facette® Shades Roman Shades 

Silhouette® Shades Houten Jaloezieën  

Duette® Shades Gordijnjaloezieën 

Rolgordijnen Horizontale Jaloezieën  

Plissé Shades Paneelgordijnen Horren

Twist™ Rolgordijnen

Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in 

te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele 

wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elk raam. Wat voor product of stijl u ook kiest, 

het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort in en om het 

huis en jaren van gebruiksplezier.

Op www.luxaflex.nl krijgt u volop inspiratie. U vindt er ook de dealers in uw buurt, die deskundig 

advies geven en u wegwijs maken in onze uitgebreide collecties.


