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Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt
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Naar hartenlust combineren
met Luxaflex ® Roman Shades
Met een zeer uitgebreide collectie exclusieve stoffen en acht verschillende modellen Luxaflex® Roman Shades
kunt u naar hartenlust combineren. Bovendien kunt u kiezen uit talloze Finishing Options om een persoonlijk
accent te geven aan uw Roman Shade. Alle modellen hebben standaard een extra lange volant die
bescherming biedt tegen de inwerking van UV-licht op de stof.
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Maar liefst acht modellen telt de collectie Roman Shades. Variërend van een strakke tot een
romantische uitstraling. Hieronder volgt een korte omschrijving.
Baleinen geven uw Roman Shades een strakke en moderne aanblik. Ronde aluminium baleinen
verwerkt in een tunnel van stof: 'Ballina Front' heeft ze aan de kamerkant en is uitstekend geschikt
voor doorlopende patronen. 'Ballina Back' met ronde baleinen aan de raamkant is zeer geschikt
voor uni stoffen. In het model Linea zijn brede platte aluminium baleinen verwerkt. Met het model
Segmenta worden de baleinen om en om opgehaald waardoor de geopende Roman Shade
minder dik is, ideaal voor erkers of hoge ramen.
Voor de Romantische look zijn er de modellen zonder baleinen. Te weten, de Visia (met een
onzichtbaar ophaalmechaniek) en de Bandino (met opgenaaid ophaalband aan raamzijde).
Dan zijn er nog twee Top Down/Bottom Up varianten. Hiermee kunt u de Roman Shade als een los
element van boven naar beneden bewegen, en andersom. De mate van inkijk valt hiermee perfect
in te stellen. Bediening is met een koord of een handgreep en eventueel een bedieningsstok.
Bij het Liningmodel zijn Roman Shades aan de achterkant gevoerd, leverbaar in Bandino de
luxe, Linea de luxe, Segmenta de luxe en Top Down/Bottom Up de Luxe. Als dat geen luxe gevoel
geeft...
Bezoek ook onze informatieve website www.luxaflex.nl voor een verdere oriëntatie. U vindt daar
ook de dichtstbijzijnde Luxaflex® dealer, die vakkundig advies geeft en uitgebreide informatie
heeft over alle mogelijkheden.
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Finishing Options
Talloze opties voor de afwerking of decoratie van uw Roman Shades geven uw vouwgordijn een
exclusief en persoonlijk karakter. Als decoratieve afwerking kunt u denken aan het afwerken van
baleintunnels met een koordbies, in een contrasterende of juist bijpassende kleur.
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Ringen in de Zweedse volant zijn toepasbaar in ongevoerde modellen met baleinen. Als extra
versiering kan er een band door de ringen worden gevlochten. Weer een andere variant is een bies
om de rand van een Roman Shade in een contrasterende kleur, maar in dezelfde kwaliteit stof. Een
volant kunt u speels in een andere stof laten uitvoeren dan de rest van uw raamdecoratie. Wat een
mogelijkheden... Uw Luxaflex® dealer helpt u graag met het kiezen van de mooiste combinaties.
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Stoffen te kust en te keur
Met meer dan 200 stoffen in de collectie van Luxaflex® Roman Shades is de keuze ongekend groot,
zeker in combinatie met de Finishing Options. De afwerking is perfect tot in het kleinste detail.
We maken u een beetje wegwijs. Handig om te weten: de UV-bestendigheid wordt per stof
aangegeven.

Naturals
Soepel vallende stoffen met een structuur, met de natuur als inspiratiebron. De kleuren in
uiteenlopende aardse tinten geven een sfeervolle en warme uitstraling die past bij heel veel
interieurs. De textuur kent vele varianten en het weefsel vraagt er bijna om aangeraakt te worden.
Verkrijgbaar in verschillende transparanties.

Sheers
Transparante stoffen, naar keuze in uni-kleuren of met een verfijnd streepje. U bepaalt daarmee
de mate van inkijk. Maar dat niet alleen, met de verschillende transparanties kunt u ook spelen
met het licht. Uw kamer krijgt hiermee een zeer sfeervolle ambiance.
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Stripes
Gestreepte stoffen zijn van alle tijden en passen in zowel een klassiek als modern interieur.
De breedte van de streep kan variëren, net als de transparantie en de kleur. En dan heeft u ook
nog keuze uit schitterende patronen. Een collectie die heel veel inspiratie geeft.

Design
Exclusieve stoffen van superieure kwaliteit met schitterende dessins. De patronen kunnen
subtiel maar ook nadrukkelijk zichtbaar zijn, van jacquard tot ausbrenner. In alle gevallen voegen
ze een belangrijke decoratieve waarde toe aan uw interieur. Klassieke chique!

Basics
Terug naar de eenvoud. Een brede collectie stoffen in uni-kleuren met uiteenlopende transparantie.
De weefsels lopen uiteen van een uitgesproken tot een meer ingetogen textuur. Juist het
ongecompliceerde karakter kan een mooie basis vormen voor een stijlvol interieur. Beken kleur!
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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, met
een ruime keuze in materialen, kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en bedieningsopties.
Uw dealer zorgt dat uw Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen worden gemaakt en
vervolgens op tijd bij u worden afgeleverd.

Designed by Luxaflex . Inspired by you.
®

Facette ® Shades

Rolgordijnen

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Roman Shades

Horizontale Jaloezieën

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Een design klassieker die licht en privacy regelt

Silhouette ® Shades

Plissé Shades

Sfeervol door zacht gefilterd licht

Decoratief voor elke raamvorm

Houten Jaloezieën

Japanese Design Collection

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Duette ® Shades

Horren

Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Ongestoord genieten van frisse lucht

Gordijnjaloezieën

Duo Blinds

Elegante eenvoud voor grote ramen

Perfecte combinatie van sfeer en functionaliteit in één product

Nano Rolgordijnen
Compacte vorm en montage direct op het glas

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.

