The Art of
Window Styling

Mooie ramen & het juiste licht kunnen je kamer
én je stemming veranderen
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Luxaflex® - the Art of Window Styling
Al meer dan 60 jaar staan wij voor “The Art of Window
Styling” met onze exclusieve en op maat gemaakte raam
bekleding en de oplossingen voor specifieke raammaten
en -vormen. Bij Luxaflex® beginnen prachtige producten
met een krachtig ontwerp. Lichtregeling, energie-efficiëntie,
privacy en veilige en comfortabele bedieningen zijn slechts
enkele aspecten die jouw woning slimmer en elk raam
stijlvoller maken.

Innovatie - kwaliteit - stijl
Ons internationale designteam creëert exclusieve kleuren en
ontwerpen met een trendy uitstraling, om jouw persoonlijke
stijl te weerspiegelen. Onze focus op kwaliteit betekent
dat ieder product in onze collectie grondig is getest om te
voldoen aan de Luxaflex® kwaliteitsgarantie en om jou jaren
gebruiksplezier te bieden.

Privacy en lichtregeling
Onze producten worden ontworpen met een reeks
flexibele lichtregelings- en privacyopties in een exclusief
assortiment materialen. De stoffen variëren van transparant
tot lichtdoorlatend naar verduisterend. Deze flexibele
privacy- en lichtregelingsopties worden aangeboden met
onze innovatieve bedieningssystemen, zowel elektrische als
handbediende.

Duurzaam design
Luxaflex® draagt bij aan een duurzame en gezondere
leefomgeving met het zorgvuldige ontwerp van onze
innovatieve producten en de verantwoorde materialen
die we selecteren. De nieuwste productietechnieken
ondersteunen deze duurzaamheid. Wij zetten ons er onder
meer voor in om materialen te recyclen en steeds minder
restafval te genereren.

Ontworpen met oog voor veiligheid
Er zijn vele verschillende manieren om jouw Luxaflex®
producten veilig en moeiteloos te bedienen, inclusief
innovatieve kindveilige bedieningselementen voor ieder
raam in jouw woning. Zowel voor draadloze als elektrische
bedieningssystemen biedt Luxaflex® bekroonde opties voor
verbeterde kindveiligheid.

Doe een beroep op deskundig advies
Onze dealers zijn speciaal uitgekozen vanwege hun
productkennis. Zij zijn experts met jaren ervaring op het
gebied van op maat gemaakte Luxaflex® raamdecoratie.
Ze helpen je bij het uitwerken van je ideeën en wensen en
geven advies over materialen, bedieningsopties en andere
aspecten zoals de gewenste lichtinval, privacy en veiligheid.
Vind een Luxaflex® dealer bij jou in de buurt via:
www.luxaflex.nl
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Duette® Shades
Geschikt voor smarthomes, energiebesparend en enorm veelzijdig
Het unieke design van Duette® Shades is mooi én ingenieus
dankzij dertig jaar continue ontwikkeling. In combinatie met
de natuurlijke omgeving transformeren ze de sfeer van je
woning. De bijzondere celstructuur van Duette® Shades zorgt
op natuurlijke wijze voor subtiele filtering van het daglicht,
regulering van de kamertemperatuur, demping van het
omgevingsgeluid en vermindering van het energieverbruik. De
stoffen zijn beschikbaar in drie transparantieopties met stijlvolle
patronen en kleuren, zodat je elk raam een eigen stijl kunt
geven en toch een consistente look houdt.
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Stijl, in combinatie
met de energiebesparende
eigenschappen,
maakt Duette®
Shades een geliefde
raamdecoratie voor
alle ramen van je huis
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Rolgordijnen
Een tijdloze favoriet met de aandacht voor detail van Luxaflex®
Met onze innovatieve bedieningsopties, elegante stijlen
en aandacht voor design details zetten we de nieuwe
standaard voor Rolgordijnen. Het beproefde design van
onze Rolgordijnen biedt talloze creatieve opties en slimme
oplossingen voor elk raam. Van extra grote maten voor
grote raampartijen tot alternatieven voor lastig te bereiken
dakramen, onze Rolgordijnen zijn altijd een juiste keuze.
Zo kun je de kleuren en patronen van de raambekleding
in je woonruimte op elkaar afstemmen. Creëer je eigen stijl
met onze zorgvuldig samengestelde collectie klassieke en
moderne stoffen met exclusieve designaccenten.
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Top Down / Bottom Up - 16 & 25 mm
Optimale raambekleding
- Eenvoudige, kindvriendelijke bediening.
-D
 e Top Down / Bottom Up - bediening
stelt je in staat om de Horizontale
Jaloezieën precies naar wens te stellen
voor privacy en zicht naar buiten.
- T uimel de lamellen met behulp van het
gepatenteerde schuifje op één van beide
handgrepen.
-V
 erkrijgbaar met lamellen van 16 en
25 mm breedte.
-D
 e hardware is in drie kleuren
beschikbaar: wit, zwart en zilver.
- Standaard met spankoord zijgeleiding.

Horizontale
Jaloezieën
Een klassieker voor een modern
interieur - op maat gemaakt
Onze Horizontale Jaloezieën bieden stijl en gemak met
flexibele lichtregeling, uiterst nauwkeurige constructie
en unieke designs. Voor elk interieur is er een passende
afwerking, van klassiek, gestroomlijnd aluminium tot trendy
matte pasteltinten. We hebben een breed assortiment
met onder andere luxe, lichtreflecterende metallic opties,
kleurverlopen en warme houten looks. Kies als finishing
touch voor een elegante geweven band die je jaloezieën
perfect complementeert of er juist mooi mee contrasteert.

MegaView® Jaloezieën: De speciale tuimelfunctie geeft je twee keer
zoveel doorzicht dan bij standaard horizontale jaloezieën.
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Top Down / Bottom Up: Bedien je raambekleding vanaf de bovenkant of de
onderkant, en plaats hem precies waar je wilt voor het perfecte evenwicht tussen
privacy, licht en uitzicht. Top Down / Bottom Up is verkrijgbaar bij Duette® Shades,
Plissé Shades en Horizontale Jaloezieën.

Unieke decoratieve look
die bij jouw stijl past
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Plissé Shades
Stijl in overvloed
Plissé Shades vinden hun oorsprong in de ingetogen
schoonheid van de Japanse origamikunst. In de
plooien van het aantrekkelijke design ontstaat een
subtiel herhalend schouwspel van licht en schaduw.
Plissé Shades raken nooit uit de mode en geven
een frisse look aan je woonkamer, blazen je serre
nieuw leven in of maken van je slaapkamer een
ontspannende ruimte die rust ademt. Daarnaast
zijn Plissé Shades uitermate geschikt voor draaikiepramen en -deuren en lastig te bereiken
dakramen omdat ze zonder schroeven of spijkers
in het frame kunnen worden bevestigd voor een
stijlvolle, nette afwerking.
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Houten Jaloezieën
Ramen die persoonlijkheid en warmte uitstralen
Luxaflex® gebruikt de allerbeste materialen
voor jaloezieën waar je dag in, dag uit van
geniet. De collectie Houten Jaloezieën
van Luxaflex® bestaat uit zowel natuurlijk
hardhout als stijlvol imitatiehout dat extra

duurzaam is - ideaal voor keukens en
badkamers. Kies uit prachtige natuurlijke
nerven, strakke grijstinten of trendy
kleuren voor een unieke stijl. Ons hout
draagt het FSC®-keurmerk, is op ethisch

verantwoorde wijze verworven en is
afkomstig uit duurzaam beheerde bossen,
zodat je er met een gerust hart van kunt
genieten.
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Vouwgordijnen
Prachtige stoffen en het
vakmanschap van Luxaflex®
Stijlvol en praktisch, dat zijn onze Vouwgordijnen met
hun strakke lijnen. We combineerden Luxaflex® innovaties
met traditionele vouwgordijnen voor een design waarin
verschillende textielsoorten nóg beter tot hun recht komen
en dat zich uiterst soepel laat bedienen. Deze collectie is een
eerbetoon aan de natuurlijke schoonheid van materialen
als glanzend zijde, linnen, zacht fluweel en rijk chenille.
Geef ruimtes en ramen een metamorfose met de mooiste
vouwgordijnen.
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Silhouette® Shades
Lichtvriendelijke, lichtdoorlatende stoffen
De smaakvolle Silhouette® Shades vangen
zonlicht op en verdelen het prachtig over de
kamer. Tuimel de lamellen om de gewenste
hoeveelheid daglicht binnen te laten zodat het
felste licht en uv-straling wordt weggefilterd.
Onze technologisch geavanceerde stoffen laten
natuurlijk licht beter uitkomen zonder het uitzicht
te belemmeren. Met zachte of subtiele kleuren,
klassieke neutrale tinten, doorzichtige opties
en schitterende metallic looks beschik je over
talloze designopties. Luxaflex® Silhouette® Shades
worden op maat gemaakt, zodat je geniet van
een prachtig en functioneel design.

Zacht omgevingslicht en
een exclusieve stijl
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Twist®
Rolgordijnen
Eenvoudige bediening, uitgebreide
lichtregeling
Met onze stijlvolle Twist® Rolgordijnen, een moderne variatie
op klassieke rolgordijnen, kun je sfeer en licht naar wens
aanpassen. De rolgordijnen worden op maat gemaakt voor
elk raam. Creëer de juiste ambiance in huis door twee stijlvolle
stoffen langs elkaar te schuiven in open, halfopen of volledig
gesloten positie. Geen storend licht meer op je tv en meer
privacy in de badkamer. Maak een keuze uit rijke stoffen,
transparante stroken en trendy patronen en kleuren om het
uiterlijk en de sfeer van een ruimte volledig te transformeren.
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Verticale
Jaloezieën
Gemaakt voor grote ramen
Verticale Jaloezieën zijn een stijlvol, praktisch alternatief
voor gordijnen. Ze zijn elegant in hun eenvoud, geschikt
voor grotere ramen, schuifdeuren en kamerhoge
openingen en bieden lichtregeling en privacy waar
je wilt. Kies uit diverse materialen zoals aluminium,
stof of kunststof en bepaal je afwerkingdetails om een
individuele jaloezie te creëren voor het perfecte raam.
Onze prachtige stoffen, texturen, stijlvolle metallic
designs en afwerkingsopties bieden de perfecte
balans tussen licht, privacy en stijl. Je kunt kiezen voor
handmatige bediening aan de muur of automatische
bediening voor optimaal gemak als je veel ramen
hebt. In gesloten stand beschermen de lamellen ook
tegen schadelijke uv-stralen, zodat meubels, tapijten en
vloeren minder snel verkleuren.
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Kindveiligheid
Ontworpen met oog voor veiligheid
Bij Luxaflex® beschouwen we kindveiligheid als een
topprioriteit. De veiligheid van onze producten vormt daarom
een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex®
biedt een keur aan innovatieve bedieningssystemen die zijn
ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.

PowerView®
Automation
Een slimmere manier van leven
Bedien je Luxaflex® raamdecoratie met onze nieuwste
smarthometechnologie. Van een eenvoudige
afstandsbediening tot een app die je overal kunt gebruiken,
PowerView® Automation biedt volledige controle. In de
PowerView® App maak je moeiteloos scènes waarmee je
alle raambekleding in huis tegelijk of per ingestelde groep
kunt bedienen. Programmeer je Luxaflex® producten om
‘s ochtends bij zonsopgang aangenaam te worden gewekt
of creëer een sfeervolle omgeving waarin je na het werk tot
rust kunt komen. PowerView® kan worden geïntegreerd met
toonaangevende smarthomesystemen als Nest, Amazon
Alexa en meer.
PowerView® Automation is verkrijgbaar bij Duette® Shades,
Plissé Shades, Silhouette® Shades, Rolgordijnen, Twist®
Rolgordijnen, Verticale Jaloezieën, Horizontale Jaloezieën,
Houten Jaloezieën en Vouwgordijnen.
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LiteRise®
Het LiteRise® systeem maakt het optrekken en neerlaten van
raambekleding makkelijker dan ooit. Duw de onderlat gewoon
omhoog om de raambekleding op te trekken en trek hem naar
beneden om ze te openen. Dankzij het gepatenteerde ontwerp
blijft je raambekleding op haar plaats ongeacht de positie.
LiteRise® is verkrijgbaar bij Duette® Shades, Plissé Shades,
Silhouette® Shades, Rolgordijnen, Houten Jaloezieën en
Horizontale Jaloezieën.

SmartCord®
Het bekroonde Luxaflex® SmartCord® gebruikt een uittrekbaar
koord dat na het openen of sluiten altijd weer dezelfde lengte
inneemt.
SmartCord® is verkrijgbaar bij Duette® Shades, Plissé Shades,
Silhouette® Shades en Vouwgordijnen.

Doe een beroep op deskundig advies
Bij jouw plaatselijke Luxaflex® showroom kun je terecht om onze producten en bedieningssystemen te bekijken en voor deskundig
advies over de juiste raambekleding voor je woning.
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Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp.

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak
van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de

innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer,
elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.
The Art of Window Styling

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com
Laat je inspireren

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

Je Luxaflex® dealer beoordeelt de
lichtinval, meet het raam op en
zorgt ervoor dat de producten
perfect op maat gemaakt worden
voor je huis.

Bekwame vakmensen vervaardigen
je op maat gemaakte product met
zorg en aandacht voor detail.

Ontspan en laat Luxaflex® dealers
doen wat zij het beste kunnen,
wetende dat je vijf jaar garantie
geniet.

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.
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