Outdoor Collection Screens
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat

Elegantie in licht- & warmteregulering
Luxaflex® Screens, een duurzame vorm van zonwering die toepasbaar is in vele situaties.
Dit product beschermt uw interieur tegen zon en warmte en voorkomt hinderlijke
schitteringen. De screens geven overdag goed zicht naar buiten, maar belemmeren de
inkijk naar binnen. De Luxaflex® Outdoor Collection Screens bevat diverse transparanties
én een uitgebreid assortiment decoratieve doeken.
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Outdoor Collection Screens

Luxaflex® Outdoor Screens

Geheel nieuw is de

- Beschermen uw interieur tegen zonnestraling

mogelijkheid

en hinderlijke lichtinval.
- Keuze uit diverse doekkwaliteiten en transpa
ranties: gewenste privacy en zicht naar buiten.

NIEUW

om met de Luxaflex®
Screen Expressions collectie
uw persoonlijke stijl toe te

- Houden uw huis koeler.

passen op uw Luxaflex®

- Ideaal voor kinder- en werkkamers.

Screen. Sier uw gevel met

- Onopvallend dankzij compacte cassettes en

unieke kleuren en spectaculaire ontwerpen, welke

zijgeleiders.
- Keuze uit de Luxaflex® Screens doekcollectie.

geïnspireerd zijn op de natuur, maar kijk ook zeker
naar de grafische dessins, waarmee u uw raam
omtovert tot een waar designobject.
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Modellen
De Luxaflex® Outdoor Collection Screens biedt een uitgebreide keuze aan zowel mogelijkheden en
modellen als de uitvoering en montage. Onderstaand vindt u een overzicht van de drie modellen met
de daarbinnen vallende types. Uw Luxaflex® dealer adviseert u graag bij het maken van uw keuze!

Beaufort® Screen
Windbestendig en lichtwerend
ritsscreen door het ontbreken
van een kier tussen het doek en
de zijgeleiding. Dit screen kan
tevens functioneren als hor en
als compleet verduisterende
zonwering.
Toepasbaar op zowel kleine
als grote oppervlakten en
volledig personaliseerbaar door
bijvoorbeeld de Beaufort® Screen
Expressions.

Beaufort® Screen 100

Beaufort® Screen 100s

Beaufort® Screen XL 125
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Smartscreen
65-80-105-115
Elegante vormgeving door
‘softline’ ontwerp: ronde
vormen en druppelvormige
onderlat. Diverse
bedieningsmogelijkheden en
ruime keuze uit kleuren en
materialen. Zeer compact voor
kleinere afmetingen, maar tevens
geschikt voor hogere en bredere
ramen.

Smartscreen 65

Smartscreen 80

Smartscreen 115

Basic Screen
Strakke en compacte vormgeving
waarbij u de keuze heeft uit een
rechte of afgeschuinde cassette
waardoor het screen nog kleiner
oogt. Geschikt voor zowel hoge
als brede ramen.

Basic Screen V80

Basic Screen V80s

Basic Screen V95
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Uitgebreid assortiment doeken
De Luxaflex® Outdoor Collection Screens bevat diverse transparanties én een
uitgebreid assortiment decoratieve doeken. Speciaal is de Carré-kwaliteit, waarbij
dezelfde kleur garen gebruikt wordt aan de voor- en achterzijde van het screen zodat
beide zijden precies dezelfde kleur hebben. De Luxaflex® Outdoor Collection Screens is
verkrijgbaar in vele kleuren en dessins.
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Persoonlijke stijl
Met Beaufort® Screen Expressions geeft Luxaflex® u nog meer keuzemogelijkheden. Met deze
vernieuwende collectie is het nu mogelijk om diverse modieuze en trendy digitaal gedrukte dessins in
meerdere kleurpatronen te creëren. Zo schep je een persoonlijke sfeer, zowel binnen als buiten.
Een andere noviteit is het Luxaflex® Smartscreen: hardware met een elegant ‘softline’ ontwerp met
ronde vormen en druppelvormige onderlat. Natuurlijk is ook dit product optimaal te personaliseren
met hardware in alle RAL-kleuren en de uitgebreide doekencollectie.
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Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in
te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele
wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elk raam. Wat voor product of stijl u ook kiest,
het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort in huis en jaren
van gebruiksplezier.
Op www.luxaflex.nl krijgt u volop inspiratie. U vindt er ook de dealers in uw buurt, die deskundig
advies geven en u wegwijs maken in onze uitgebreide collecties.

Designed by Luxaflex . Inspired by you.
®

Terraszonwering

Luxaflex® window styling
binnenzonwering

Vensterzonwering

Facette® Shades Roman Shades

Screens

Duette® Shades Gordijnjaloezieën

Serrezonwering

Plissé Shades Paneelgordijnen Horren

Silhouette® Shades Houten Jaloezieën
Rolgordijnen Horizontale Jaloezieën

Rolluiken
Buitenjaloezieën

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® 2012.

