
Paneelgordijnen
Modern design met creatieve mogelijkheden
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Luxaflex® lanceert een geheel nieuwe collectie: schitterende panelen van stof die soepel en 

geruisloos langs plafondrails schuiven. Uitermate geschikt voor grote ramen, van plafond 

tot vloer. Maar ook prachtig voor kleinere vensters of zelfs in een ruimte als een gemakkelijk 

verschuifbare ‘room divider’. 

Volop combineren met 
Luxaflex® Paneelgordijnen
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Volop combineren met 
Luxaflex® Paneelgordijnen

Duizelingwekkende keuze uit stoffen
Luxaflex® Paneelgordijnen zijn er in harde en zachte stoffen. Beide stofsoorten zijn zeer uitgebreid 

gepresenteerd in een overzichtelijk collectieboek. Naast de keuze uit vele kleuren is er ook een groot 

aantal decoratieve dessins en prachtige structuren. Het aantal combinaties is bijna onvoorstelbaar 

als u bedenkt dat elk paneel in principe anders kan zijn. U kunt bijvoorbeeld een uni gekleurd paneel 

afwisselen met een dessin, of hetzelfde dessin in verschillende kleuren. Daarnaast kunt u zelfs binnen 

één paneel diverse kleuren gebruiken met Multi Colour Segment. Er is zoveel mogelijk dat wij u graag op 

weg helpen. Bezoek onze informatieve website www.luxaflex.nl en klik op onze Imagine Studio waarin 

u allerlei varianten op uw beeldscherm kunt uitproberen. U vindt op onze website ook gemakkelijk 

het adres van de Luxaflex®dealer in uw omgeving, die vakkundig advies geeft en nog uitgebreidere 

informatie heeft over alle mogelijkheden.
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4 Paneelgordijnen

Harde stoffen geven een strakke en moderne aanblik. In de collectie Luxaflex® Rolgordijnen 

treft u een groot aantal van deze stoffen eveneens aan, zodat u daarmee desgewenst kunt 

combineren. Ook zijn er speciaal voor de Paneelgordijn collectie nieuwe Expressions prints 

ontwikkeld in verschillende kleuren, geïnspireerd op de natuur of geometrie. Wat dacht u 

van een combinatie van een print en een bijpassend uni gekleurd paneel?

 

 

Harde stoffen

D1067 C0002 F01 / Balein 0588 in type A
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Zachte stoffen, langs de randen gezoomd, maken van uw paneelgordijnen een mooi 

alternatief voor traditionele gordijnen. U kunt kiezen uit een groot aantal transparanties. 

In de collectie Luxaflex® Roman Shades vindt u voor een deel identieke stoffen, zodat 

u hiermee volop in uw interieur kunt combineren, met als resultaat een bijzonder 

harmonieus geheel. 
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Harde stoffen Zachte stoffen
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5410 / Balein 0492 in type D

5515 / Designrail

6 Paneelgordijnen

De onderlat wordt standaard in een tunnel van dezelfde stof verwerkt onderaan het 

Luxaflex®Paneelgordijn. Voor de harde stoffen kunt u een Finishing Option kiezen om 

daarmee juist een extra accent te geven. Met een prominent zichtbare boven en/of onderlat 

van hout, kunststof of aluminium voegt u een decoratieve waarde toe. Verder is het mogelijk 

deze Paneelgordijnen met baleinen in segmenten te verdelen. 

 

Finishing Options
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Finishing Options
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Naast de standaardrail kunt u ook kiezen voor een design rail. Beide rails zijn beschikbaar 

in twee tot vijf sporen breed. Dit alles kunt u zelf kiezen naar gelang van de breedte van uw 

raampartij. De panelen kunnen in elke breedte tussen 40 en 130 cm op maat worden gemaakt. 

Dan is er ook nog een keuze in de wijze van openen, vanuit het midden of van opzij. Panelen 

kunnen worden geschakeld, zodat ze achter elkaar aan ‘lopen’ maar onafhankelijk van elkaar 

verplaatsen is natuurlijk ook mogelijk. De bediening is licht en geruisloos, onderhoudsvrij 

en van hoge kwaliteit. Aan u de keuze!

5440 / Balein 0556 in type C
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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® 2010.

Met Luxaflex® Window Styling kiest u voor een uniek kwaliteitsproduct, waarop u vijf jaar garantie 

krijgt. Het omvat een breed assortiment mooie en sfeervolle Window Styling mogelijkheden, waarbij 

u een ruime keus heeft wat betreft materialen, kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en 

bedieningsopties. Uw dealer zorgt ervoor dat uw Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen 

worden gemaakt en vervolgens snel en betrouwbaar bij u worden afgeleverd. 

Designed by Luxaflex ®.  Inspired by you.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Duette® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Gordijnjaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt

Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

Japanese Design Collection
Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Paneelgordijnen
Modern design met creatieve mogelijkheden

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht
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