
Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt

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
Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

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

krijgt. Het omvat een breed assortiment mooie en sfeervolleWindow 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.

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® 2009.



3276/3526 - 50 mm

Met trots toont Luxaflex® de nieuwste collectie Horizontale Jaloezieën, 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 de breedtes 16,

25, 35, 50 én zelfs 70 mm én in meer dan 230 verschillende kleuren en afwerkingen. Er is dus altijd een

lameltype dat bij uw smaak en persoonlijke stijl past. De materialen van hoge kwaliteit en de

verbeterde bedieningssystemen bieden u comfort, lichtregeling en een persoonlijk ontwerp, waarmee

u uw inrichting helemaal ‘af‘ kunt maken.

Horizontale Jaloezieën

Luxaflex® Horizontale Jaloezieën

De Luxaflex® Horizontale Jaloezieën collectie is een spannendemix van innovaties,

decoratieve opties en exclusieve kleuren en afwerkingen.
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Het innovatieve MegaView™ systeem is gebaseerd op de welbekende 25 mm brede

Horizontale Jaloezie, waarbij een technologie wordt gebruikt die twee lamellen op

elkaar ‘plakt’bij het openen, waardoor er meer uitzicht wordt gecreëerd. De Jaloezieën

sluiten zoals u dat verwacht van Luxaflex® Horizontale Jaloezieën: u kunt de lichtinval

en uw privacy optimaal regelen.

Standaard Horizontale Jaloezie6054 - MegaView™ MegaView™ Horizontale Jaloezie

5

MegaView™ Horizontale Jaloezie
De nieuwe 25 mm brede MegaView™ Horizontale Jaloezieën bieden u het extra zicht

en de extra privacy waarnaar u wellicht op zoek was. De Jaloezieën zijn leverbaar in alle

kleuren en ze sluiten op dezelfde manier als normale 25 mm Jaloezieën.Wanneer u ze

echter opent, heeft u een MegaView™ naar buiten, doordat het zicht naar buiten

verdubbeld is. Deze optie is exclusief ontworpen door Luxaflex®.

Horizontale Jaloezieën4
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3575 - 70 mm3575 - 70 mm

70 mm Horizontale Jaloezieën
We hebben ons aanbod uitgebreid met Jaloezieën voor ramen van diverse afmetingen.

Met name voor grotere ramen in uw woning of kantoor leveren we nu ook Horizontale

Jaloezieën met lamellen van 70 mm breed. Dit product wordt geleverd met een

standaard koordbediening of als gemotoriseerde versie voor nog meer comfort en een

eenvoudige bediening. De Jaloezieën zijn leverbaar in 30 van onze meest inspirerende

kleuren en passen bij verschillende stijlen en trends.

Horizontale Jaloezieën 76

De nieuwe 70 mm brede Horizontale Jaloezieën zijn gebaseerd op het bestaande systeem dat zichzelf

al bewezen heeft. Voor de ‘finishing touch’ kunnen ze optioneel geleverd worden met een Fusion

designkoof. Om de uitstraling te versterken en de Jaloezieën een nog persoonlijker tint te geven, kan

een stoffen ladderband in effen kleuren of met een decoratieve print op de 70 mm Jaloezieën worden

aangebracht.

3575 - 70 mm
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Ondulette®
Dit prijswinnende designproduct is een feest voor het oog, elke dag weer. Het biedt de opties en de

kwaliteit die u van Horizontale Jaloezieën gewend bent, maar met een vleugje design dat u nergens

anders vindt. Ondulette® is leverbaar in vier vormen: Cube, Diamond,Wave en Kite, maar ook met drie

lamelstructuren: Ocean, Valley en Desert. Ze zijn leverbaar in een groot pallet aan kleuren, waardoor u

dit designproduct op uw eigen specifieke stijl kunt afstemmen!

Variozone®
Uwilt privacy, maar u wilt ook licht toelaten in uw huis? U wilt geen verblindend licht op uw

computer- of televisiescherm? Variozone® Jaloezieën kunt u in delen openen: bovenste deel open,

onderste deel gesloten, bovenste deel gesloten, onderste deel open, of open in het midden, wat u

wilt! Deze Jaloezieën kunnen natuurlijk ook geheel geopend en gesloten worden, net als alle andere

standaard Luxaflex® Horizontale Jaloezieën. 9

3566 - Cube/Diamond

5073/3336 - 50 mm

5073/3336 - 50 mm

Personaliseren
Luxaflex® biedt u een hele reeks mogelijkheden om uw Horizontale Jaloezieën te

personaliseren en zo de combinatie van kleur en stijl te kiezen die het best bij uw

interieur past. Voor de 35, 50 en 70 mm brede lamellen kunt u effen gekleurde stoffen

ladderband kiezen. Tevens is voor de 50 en 70 mm Horizontale Jaloezieën ladderband

verkrijgbaar met een decoratieve print. U kunt uw Jaloezie ook personaliseren door

verschillende kleuren lamellen te combineren. Hier geldt weer: uw eigen stijl telt!

Horizontale Jaloezieën8
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Uitgebreide reeks comfortabele bedieningssystemen
De Horizontale Jaloezieën van Luxaflex® worden standaard bediend met een koord en een

tuimelstang. Ook zijn er diverse andere comfortabele oplossingen optioneel leverbaar: onderlat met

handbediening, lamellen tuimelen met afstandbediening, volledig elektrische bediening,

eindloosketting en vele andere bedieningssystemen… die het gebruik en het comfort zo optimaal

mogelijk maken.

UV-bescherming en daglichtregeling
De Horizontale Jaloezieën blokkeren en regelen het meeste UV-licht dat uw woning binnenkomt, zelfs

wanneer ze slechts gedeeltelijk gesloten zijn. Met de optionele Thermostop lamellen, kunt u ‘s winters

energie besparen en wordt de warmte in de zomer weerkaatst.

Evolution, voor een klassiek design met een zeer grote
keuze aan kleuren en afwerkingen
Een houten boven- en onderlat met klassiek design, in combinatie met lamellen van 50 mm breedte

die leverbaar zijn in een breed kleurenpalet, maken dit product een must voor elke woning. Met

stoffen ladderband kunt u deze Jaloezieën aanpassen aan de stijl van uw interieur.

Lamelmaten voor elk raam
Luxaflex® heeft vele jaren werk gestoken in de ontwikkeling van de Horizontale Jaloezieën. Dit jaar

hebben we het aantal modellen dan ook uitgebreid. Zo hebben we een nieuwe lamelbreedte

toegevoegd aan ons assortiment. Na 16, 25, 35 en 50 mm, is de 70 mm lamel toegevoegd voor een

prachtige uitstraling voor grotere ramen.

Luxaflex Lightline®, Horizontale Jaloezieën met een
optimale lichtregeling
Als de openingen in Horizontale Jaloezieën naar uw smaak nog steeds te veel licht doorlaten, is

Luxaflex Lightline® voor u de oplossing. De lamellen van Luxaflex Lightline® hebben geen openingen,

wat betekent dat er geen licht toegelaten wordt in uw kamer.

Kleurcoördinatie van alle onderdelen van de Jaloezie
De Luxaflex® Horizontale Jaloezieën zijn ontworpen door internationale ontwerpers die oog hebben

voor detail. Zo worden de kleuren van de zichtbare delen van de Jaloezieën zorgvuldig op elkaar

afgestemd, dus ook de stalen rails, de plastic onderdelen en alle koorden.

Horizontale Jaloezieën 1110

5049 - Evolution3006 - 25 mm Luxaflex Lightline®
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