Terraszonwering
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Terraszonwering
beschermt tegen warmte en licht zowel op
uw terras als in uw woning
Luxaflex® Terraszonwering is
uitermate geschikt voor brede
gevels en maakt ongehinderde
doorloop onder de zonwering
mogelijk. De terraszonwering
beschermt niet alleen tegen warmte
en licht in uw woning, u kunt ook
op uw terras genieten van een
welkome schaduw.

In deze brochure vindt u een
overzicht van de modellen en de
daarbij mogelijke personalisatie
opties.
Uw Luxaflex® dealer adviseert u
graag bij het maken van de juiste
keuze!

Luxaflex® Terraszonwering biedt
een uitgebreide keuze aan zowel
mogelijkheden en modellen als de
uitvoering en montage.

Kies je

eigen

stijl met de

mooiste

collecties van
Luxaflex®

Outdoor
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Fiora Grande
voor optimaal zoncomfort
De nieuwe ontwikkeling in terraszonwering heet Luxaflex® Fiora Grande. Een
volledig gesloten cassettesysteem dat ondanks de kleine afmetingen van de kast
op grote breedtes verkrijgbaar is. Daarnaast is de Fiora Grande een scherm dat
geopend net zo mooi is als in gesloten toestand.
- Zeer geschikt voor grote ramen,
gekoppeld tot 12 meter.
- Rustige vormgeving zonder zichtbare
schroeven en kabels.
- Bijzonder strakke en compacte
cassette.
- Plaatsing strak tegen de gevel, zonder
kier.

- Voorzien van Chronus 2 Dyneema®
knikarmen.
- Gekoppeld leverbaar tot grote
breedtes, optioneel met doekspleetafdichting.
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk.
- De hardware is leverbaar in alle
RAL-kleuren.

Breedte max: 740 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm
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Fiora Compact
speciaal voor de kleine terrassen
De Luxaflex® Fiora Compact biedt net als de Luxaflex® Fiora Grande optimaal
zoncomfort, een perfecte integratie met de gevel door de smalle cassette én
jarenlang gebruiksplezier. Fiora Compact is speciaal ontwikkeld voor kleine
ramen, kleine terrassen en een smalle gevel die vraagt om compact scherm
met een compacte elegante kast. De compacte, volledig gesloten cassette is
eenvoudig plat tegen de gevel te monteren en sluit direct op de gevel aan.
- Rustige vormgeving zonder
zichtbare schroeven en kabels.
- Bijzonder strakke en compacte
cassette.

Breedte max: 450 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300 cm
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- Plaatsing strak tegen de gevel,
zonder kier.
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk.
- Zeer geschikt voor kleine ramen en
kleine terrassen.
- De hardware is leverbaar in alle
RAL-kleuren.

Spectra® Nova
uniek in eenvoud en design
De Luxaflex® Spectra® Nova is een doorontwikkeling van het al jaren meest
verkochte terrasscherm in Nederland. Dit topklasse scherm heeft een zeer hoge
afwerkingsgraad en is zeer elegant door slanke vormgeving. Door de enorme
keuze aan doekdessins en cassettekleuren kan de Spectra® Nova precies op uw
persoonlijke situatie aangepast worden. De Spectra® Nova verhoogt uw comfort en
beschermt tegen hinderlijk zonlicht terwijl uw ramen en deuren gewoon geopend
kunnen worden.
- Slanke, elegante vormgeving.
- Volledig gesloten systeem.
- Zeer sterke en duurzame Dyneema®
knikarmen.
- Uitvoerbaar tot maximaal 5,5 meter
breed.

- Ook zeer geschikt voor balkon
situaties.
- De hardware is leverbaar in alle
RAL-kleuren.

Breedte max: 550 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm
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Nexus®
volledig naar uw wensen aan te passen
De Luxaflex® Nexus® behoort tot de terraszonwering dat comfort, luxe, design en
gebruiksgemak van het allerhoogste niveau biedt. Volledig naar uw wensen en
in stijl met de architectuur van uw woning. Dankzij de optionele LED verlichting
en terrasverwarming niet alleen de perfecte zonwering bij zomerhitte, maar ook
de sfeermaker voor koelere zomeravonden. Geniet maximaal van de tuin als
verlengstuk van uw woning.
- Topklasse scherm.
- Exclusief ontwerp.
- Volledig naar uw wensen aan te
passen.
- Optionele beveiliging tegen wind.
Breedte max: 650 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm
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- Zeer sterke en duurzame Dyneema®
armen.
- Ultiem comfort dankzij optionele
LED-verlichting en terrasverwarming.
- Toepasbaar tot 650 cm breedte.
- De hardware is leverbaar in alle
RAL-kleuren.

Wilt u uw terraszonwering verder
verfijnen naar uw smaak? Dat is met de
volgende personalisatieopties eenvoudig:
Luxaflex® Outdoor Collection
Dankzij de grote keuze uit de trendy
acryl doeken uit de Luxaflex® Outdoor
Collection past uw terraszonwering bij
elke woning. Deze collectie bestaat uit
naadloos geconfectioneerde doeken
en in banen geconfectioneerde
doeken. Kijkt u ook eens in onze
Luxaflex® Outdoor Collection brochure
voor een doek naar uw keuze!
Powerrailverlichting
Verleng uw zomeravonden met
sfeervolle en praktische energiezuinige
LED verlichting.
Heater
Heerlijk genieten onder uw zonwering,
ook als het wat frisser wordt.

Profielkleuren
Onze aluminium producten worden
standaard zonder meerprijs geleverd
in de kleuren RAL 9001, aluminium
blank, RAL 9010 of RAL 7016. Tegen
gereduceerde meerprijs is de RAL
Premium Selectie leverbaar, waarin
ook hamerslag en fijnstructuren zitten.
Andere RAL kleuren zijn eveneens,
tegen meerprijs, leverbaar.
Elektrische bediening
Ook verkrijgbaar met Somfy® Orea RTS
motor of Somfy® Sunea IO motor.
Zon- en windautomaat
Bedien uw zonwering volauto
matisch, inspelend op actuele weers
omstandigheden. Bij zon gaat het
zonnescherm vanzelf uit; bij teveel
wind trekt het automatisch in.

7

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
zonwering steeds optimaal
op uw persoonlijke situatie is
afgestemd.

luxaflex.com

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. Zonwering gemaakt naar uw wens,
de perfecte keuze!

