Rolgordijnen

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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design pakket: steun en onderlat met pearl
chrome design finish

Rolgordijnen
Nog meer keuze met vernieuwende collectie
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.

“We zochten
een mooi
strak design
rolgordijn met
behoud van ons

fantastische
uitzicht”

3

XL
voor grote ramen
Met de XL en XXL systemen speelt
Luxaflex® in op de trend van
grotere ramen die steeds meer
in moderne architectuur wordt
toegepast. Uitgekiende systemen
maken de bediening licht en de
montage gemakkelijk.
In combinatie met Xtra brede
stoffen worden grote breedtes
moeiteloos overspannen.
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Duurzame stoffen
Bij het samenstellen van de
collectie is er veel aandacht
uitgegaan naar duurzaamheid.
Er zijn zelfs stoffen die gemaakt
zijn van gerecyclede PETflessen. Of een andere ‘groene’
stof, die gemaakt wordt van
melkzuur, zoals dat voorkomt
in suikerriet en maïszetmeel.
Een volledig biologisch
afbreekbare stof, een
visitekaartje voor uw interieur!
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Decoratieve
Finishing Options
Uit uw creativiteit met nieuwe decoratieve Finishing Options, zoals ringen,
onderlatten en roedes met sierknoppen. Klap op de vuurpijl is de decoratie van
rolgordijnen met magisch glinsterende CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

Rolgordijn Nano
Het rolgordijn dat zonder boren of schroeven wordt gemonteerd!
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Van bloem tot
kinderdessin en
oneindig veel kleuren
Luxaflex® Expressions Rolgordijnen
hebben aantrekkelijke patronen met
bijvoorbeeld fotoprints, romantische
bloemen, moderne grafische beelden
of vrolijke kinderdessins. Kies een
bijpassende structuurprint in één van
de drie verschillende transparanties.

“Echt hun

favoriete

speelplek door
dit vrolijke
dessin”
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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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Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende
oplossing. Raambekleding gemaakt naar uw
wens, de perfecte keuze!

