
 Gordijnen - Vouwgordijnen
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt
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LUXE LINNENS 
Van verfijnde transparanten tot 

wat grovere structuren met 
de looks van linnen met een 

natuurlijke uitstraling.
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Luxe 
stoffen en 
kleuren
Een prachtige collectie stoffen 

gekenmerkt door eigentijdse kleuren 

en rijke structuren. Ontdek met onze 

stijlinspiratie de vele mogelijkheden. 

Daarnaast vind je ook praktische 

oplossingen voor je licht en privacy 

wensen.

COLOUR & DESIGN INSPIRATION
Kleur en transparantie spelen een 

centrale rol. Je vindt naast veel off - 

whites, naturellen en warme vergrijsde 

kleuren ook glanzende metaaltinten. 

Volop eigentijdse en verrassende 

keuzemogelijkheden dus.
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KLEUR & STRUCTUUR 
De stoffen zijn opgebouwd uit 
meerdere kleurtonen. Hierdoor 

ontstaat er een prachtig 
multi-colour effect.
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TIJDLOZE LOOKS MET EIGENTIJDSE FUNCTIONALITEIT

Luxaflex® Vouwgordijnen zijn er van subtiele 

doorschijnende stoffen voor het filteren 

van licht, tot verduisterende stoffen voor 

slaapkamers. Je kunt ook kiezen voor een mooi 

gevoerd vouwgordijn. Houd je van eigentijdse 

strakke lijnen, meer van een warme klassiekere 

uitstraling of is het handig dat het opgetrokken 

pakket zo vlak mogelijk blijft? De vouwgordijnen 

zijn beschikbaar in verschillende modellen 

waarbij dit allemaal mogelijk is.
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Gordijnen
Wie kan de zachte uitstraling van gordijnen 

weerstaan? Van een ingetogen industriële of 

Scandinavische stijl tot een klassiekere look. 

De Luxaflex® Gordijnen worden altijd geleverd 

in combinatie met het slimme Luxaflex® 

PowerView® Automation Smart Home systeem.

Creëer sfeer met de juiste textuur of transparantie 

of ga voor het speciaal geselecteerde dessin, een 

speels bladmotief, in deze gordijncollectie.

Voor de perfecte look en feel kun je kiezen uit 

verschillende plooivariaties en voor een mooie 

voering.
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GLAMOUR EN GLANS 
Luxe, rijke en warme 

materialen in glanzende 
metaaltinten.



Toon lef en combineer naar hartelust dessin, 

kleur en textuur. Onze collectie biedt stoffen van 

verfijnde transparanties tot een rijke velours stof. 

Vind jouw perfecte mix en match van Luxaflex® 

Gordijnen met Vouwgordijnen of andere 

raambekleding uit ons assortiment.
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PURE BASICS 
De weefstructuren 

van deze stoffen zijn 
rustig en sereen.

DE MOOISTE COMBINATIES
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POWERVIEW® AUTOMATION

Met ons PowerView® Automation Smart Home systeem stel je de 

gordijnen of vouwgordijnen zo in dat ze zelfstandig openen of 

sluiten op elk gewenst moment van de dag of nacht. Met behulp 

van een app, afstandsbediening of je stem geniet je eenvoudig van 

perfect licht en privacy, energie-efficiëntie en alledaags gemak. Het 

PowerView® Automation systeem is bijzonder gebruiks vriendelijk, je 

sluit het gemakkelijk aan op je bestaande Smart Home systeem en 

creëert zo een gepersonaliseerde oplossing in huis.

BEDIENINGEN
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SMARTCORD®
Het SmartCord® systeem is een unieke 

innovatie van Luxaflex®. Het koord is 

intrekbaar, zodat je niet aankijkt tegen 

een lang koord dat kleine vingertjes 

of nieuwsgierige huisdieren aantrekt. 

Bovendien maakt het systeem het 

super eenvoudig om je Luxaflex® 

Vouwgordijnen te bedienen.

KETTING BEDIENING
Ons stijlvolle bedieningssysteem 

met metalen ketting is eenvoudig en 

soepel te bedienen.

KETTINGBEVEILIGING
De nieuwe kettingbeveiliging werkt 

eenvoudig, indien je teveel kracht 

uitoefent bij de bediening van de 

ketting komt de ketting los. Het 

kettingelement kan gemakkelijk weer 

teruggeplaatst worden. De kunststof 

ketting is verkrijgbaar in wit en licht 

grijs.

ONTWORPEN MET OOG VOOR VEILIGHEID
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt 

daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex® 

Gordijnen en Vouwgordijnen zijn kindveilig en voldoen aan de Europese 

EN normen.

Onze vouwgordijnen zijn verkrijgbaar met verschillende kindveilige 
bedieningssystemen of voor meer comfort het PowerView® Automation 
Smart Home systeem.
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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
Bekijk samen met je lokale 
Luxaflex® dealer de mogelijkheden 
en ontdek het brede assortiment 
producten en materialen die 
aansluiten bij jouw stijl.

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

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

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




