Kies uw favoriete
raambekleding!

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Ultiem bedieningscomfort:
Silhouette® Shades met PowerRise®

Silhouette Shades
®

Sfeervol door zacht gefilterd licht
De zachte, stoffen lamellen van
de Silhouette® shades lijken te
zweven tussen het doorschijnende
voile. Ze maken het mogelijk het
binnenvallende licht in huis te filteren
en de privacy te vergroten.
Een oplossing die een elegante
uitstraling geeft aan uw interieur.

“Silhouette®
Shades geven
mijn woonkamer
een luxueus
gevoel”
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Duette Shades
®

Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Duette® shades hebben een
unieke honingraatstructuur,
waardoor ze zacht,
duurzaam en bijzonder
energiebesparend zijn.
Duette® shades zijn er in
een breed assortiment
mooie stoffen en in drie
transparanties.
De SmartCord® en LiteRise®
bedieningssystemen
combineren design en
comfort.
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Twist Rolgordijnen
™

Verrassend veel variatie in privacy en sfeer
Twee langs elkaar te bewegen
lagen stof, waarin horizontale
transparante banen zijn aangebracht.
Dat is het kenmerk van Luxaflex®
Twist™ rolgordijnen. Op verrassend
eenvoudige wijze kan een keuze
worden gemaakt voor de mate van
lichtinval en privacy.
U kunt kiezen voor verfijnde voiles in
de open banen of zijdeachtige stof
met een uiterst luxueuze uitstraling.
Of kies de Symphony met banen in
drie verschillende tinten. In totaal kan
er gekozen worden uit wel 67 stoffen!
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“Echt hun

favoriete
speelplek door
dit vrolijke
dessin”

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met
een eigen accent
Luxaflex® voegt een nieuwe dimensie
aan het alom bekende rolgordijn toe.
De collectie is vernieuwd met
schitterende stoffen in eigentijdse
modekleuren en prachtige patronen,
structuren en transparanties.
De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos,
zeker als u accessoires kiest om uw
rolgordijn een persoonlijk accent te
geven. Hiermee wordt het rolgordijn
een uiterst decoratieve raambekleding
volledig afgestemd op uw smaak en
functionele wensen. Voor elke stijl,
woonsmaak, ruimte en elk interieur is
er wel een passend rolgordijn.
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Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

De scherp gevouwen stof
creëert een speels schaduwspel
bij zowel zon- als kunstlicht.
Diverse stoffen zijn voorzien
van coatings die extra
bescherming bieden tegen
zonlicht, warmte en vuil, of
zijn vlamvertragend. De slim
ontwikkelde hardware biedt
een oplossing voor bijna alle
mogelijke raamvormen.
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Facette Shades
®

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof
Dit aantrekkelijke product combineert
de stijlvolle warmte van gestructureerde
stof met de eenvoud van een raambekleding die probleemloos omhoog
en omlaag kan worden gebracht.
Door de transparante en niettransparante delen ten opzichte van
elkaar te verschuiven, kunt u op elk
ogenblik van de dag het perfecte
evenwicht creëren tussen privacy en
licht. Facette® shades zijn leverbaar in
eigentijdse en uiteenlopende kleuren.
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Horizontale Jaloezieën
Een designklassieker die licht en privacy regelt
Horizontale jaloezieën zijn al jaren
hét toonaangevende product van
Luxaflex®. Deze uitgebreide collectie
bevat lamellen van verschillende
breedtes, van stijlvolle smalle lamellen
tot lamellen met een robuuste
uitstraling. Dit product heeft voor elke
raamafmeting unieke oplossingen
en decoratieve opties. De lamellen
zijn leverbaar in meer dan 230
verschillende kleuren en afwerkingen.
Er is dus altijd een lameltype dat bij uw
smaak en persoonlijke stijl past.
Kies voor handmatige bediening of
voor volledig elektrische bediening
die het gebruik en het comfort zo
optimaal mogelijk maken.

MegaView® Jaloezieën, een ruime blik naar buiten
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De Luxaflex® aluminium lamellen worden
voor 98% gemaakt van gerecycled
aluminium. Een keuze voor duurzaamheid
zonder aan kwaliteit in te boeten.

Verticale Jaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen
Door hun strakke uitstraling zijn
verticale jaloezieën zeer geschikt
voor eigentijdse interieurs, voor
grote ramen, schuifdeuren of zelfs
afwijkende raamvormen. De collectie
biedt een rijke keuze aan kleuren,
patronen, rijke structuurweefsels
en transparanties. Aangevuld
met aluminium en PVC lamellen
biedt dit product bijna ongekende
mogelijkheden.

“Naast kleur
was ook licht-

regulering

een belangrijke
wens”
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Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt
Geniet van de natuurlijke
schoonheid van stoffen in de
Roman Shades collectie. Deze
raambekleding is verkrijgbaar
in een exclusieve reeks stoffen
en stijlen, waardoor u zeker een
uitstraling vindt die perfect
aansluit bij uw interieur.
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Houten
Jaloezieën
Natuurlijke warme
sfeer in uw huis
Houten jaloezieën, een raamdecoratie
die past bij het huidige milieubewustzijn
en daarbij stijl en sfeer geeft aan
elk interieur. Maar liefst 70% van de
houtsoorten die Luxaflex® voor de
jaloezieën gebruikt, is afkomstig uit FSCgecertificeerde wouden. Het duurzame
hout is afkomstig van verantwoord
beheerde bossen. De nieuwe kleuren
en structuren verrassen, met hoogglans
rood en zwart.
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Met meer dan 60 jaar ervaring staat Luxaflex®
garant voor duurzame kwaliteit, innovatie,
optimaal wooncomfort en jarenlang
gebruiksplezier. Een weergaloze collectie
producten, stoffen, materialen en kleuren. Op maat
gemaakt, met vijf jaar garantie.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex® dealers
ontvangen u graag in hun
showroom, waar de nieuwste
productvarianten getoond
worden. Zij begeleiden
u in het maken van uw
keuze met hun kennis van
styling en bedieningsopties,
en informeren u over de
mogelijkheden van meet- en
montageservice, zodat uw
raamdecoratie steeds optimaal
op uw persoonlijke situatie is
afgestemd.

luxaflex.com
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Alle rechten van deze uitgave zijn 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® 2013.

Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende
oplossing. Raambekleding gemaakt naar uw
wens, de perfecte keuze!
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