Horizontale Jaloezieën
Een designklassieker die licht en privacy regelt
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Klassieke
precisie
Een design wordt een klassieker omdat
het nooit zijn aantrekkingskracht verliest.
Daarom zijn de Horizontale Jaloezieën van
Luxaflex®, al sinds ze eind jaren 50 op de
markt kwamen, een waar stijlstatement.
Ze zijn gemaakt van gerecycled aluminium
en geven elke woning een verfijnde
uitstraling. Daarnaast zijn deze jaloezieën
een milieubewuste keuze. Innovatie staat
bij ons hoog in het vaandel en daarom
zijn onze jaloezieën nu verkrijgbaar met
nieuwe materialen en afwerkingen, en
geavanceerde bedieningsmogelijkheden.
DUURZAAM DESIGN
Al sinds de jaren 70 produceert Luxaflex®
Horizontale Jaloezieën met gerecycled
aluminium en inmiddels bestaat tot wel
98% van het materiaal uit hergebruikte
grondstoffen. Onze designklassieker heeft
bovendien de Bronze-certificering van
Cradle to Cradle Certified™. Dit betekent
dat geen van de onderdelen en coatings
stoffen bevatten die schadelijk zijn voor
mens of milieu. Daarnaast betekent dit
dat we verantwoord met water en energie
omgaan en werken met respect voor
mensen en de planeet.
3

DE NIEUWE
KLEURREVOLUTIE
Met onze ‘Pure Sense’ collectie kun je in elke
ruimte een compleet andere sfeer creëren.
De jaloezieën zijn verkrijgbaar in 33 kleuren,
van klassiek tot trendy, en dankzij de speciale
antistatische afwerking is schoonmaken
eenvoudig. Vraag in een van onze showrooms
naar de tweekleurige lamellen. De ene kant
zorgt ervoor dat je optimaal profiteert van het
beschikbare daglicht, de andere kant heeft een
warmere kleur voor gezellige, knusse avonden.
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EEN MAATJE MEER
Privacy- en lichtregeling zijn belangrijk, maar het uitzicht ook. Onze unieke MegaView®
horizontale jaloezieën kun je openen en sluiten zoals alle andere jaloezieën, maar als ze
eenmaal open zijn, gaat er letterlijk twee keer zo veel wereld voor je open.
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DESIGNOPTIES

DE SCHOONHEID VAN DE
NATUUR
Hout geeft je huis sfeer en stijl, dus kies jaloezieën met een
prachtige houten koof in tien fraaie kleuren. Met de bij
passende houten onderlat maak je het geheel helemaal af.

CREËER EEN BAND
Mooi bijpassend, sterk contrasterend of een subtiel patroon,
met onze ladderbanden kun je alle kanten op. De nieuwe
slanke ladderband van 10 mm voor lamellen van 25 en
50 mm biedt je een leuke nieuwe manier om je jaloezieën
een persoonlijke twist te geven.
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DESIGN XL
Deze nieuwe jaloezieën combineren modern
design met een bovenrail en onderlat in
contrasterende kleuren die kunnen worden
gecombineerd met diverse trendy decoratieve
banden. De bovenrail en onderlat zijn verkrijgbaar
in wit, zilver of zwart. Decoratief voor grotere
ramen.
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POWERVIEW® AUTOMATION
Ons bekroonde smarthomesysteem werkt onder andere met Apple
Home Kit, Amazon Alexa, Google Home en Nest, maar ook als losse
app of afstandsbediening. Gebruik het om je te helpen ontwaken,
voor een veiliger gevoel of om een andere sfeer te creëren –
geheel automatisch. Je kunt nu op je smartapparaat via een uiterst
intuïtieve digitale interface je Luxaflex® Horizontale Jaloezieën
bedienen. Dat is pas handig!
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LITERISE®
Je horizontale jaloezieën zijn nu eenvoudiger te bedienen dan ooit, zonder
koord. Duw ze simpelweg omhoog om ze op te trekken en trek ze omlaag
om ze neer te laten. Met de stang tuimel je ze voor extra privacy, en zo
lang jij verder niets doet, blijven ze keurig op hun plek. Nu beschikbaar bij
lamellen van 25 en 50 mm.

ONTWORPEN MET OOG VOOR
VEILIGHEID
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt
daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex®
Horizontale Jaloezieën zijn kindveilig en voldoen aan de Europese EN
normen.
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LICHTREGELING IN EEN
HANDOMDRAAI
Met onze gepatenteerde Top Down/Bottom Up
jaloezieën bepaal je precies hoeveel privacy je wilt
en hoeveel licht er door elk raam mag komen. Met
de mooie handgreep op de bovenrail of onderlat
duw je de jaloezieën omhoog of omlaag en met
het schuifje tuimel je de lamellen. De handgreep is
verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zilver en zwart.
TRUFIT® SYSTEEM
Met ons TruFit® systeem kun je jaloezieën direct op
het glas bevestigen zonder dat je in de kozijnen
hoeft te boren. Dit unieke systeem is niet alleen
ideaal voor UPVC-ramen maar ook voor draai- en
kiepramen en -deuren. Die kun je zo ook openen
als de jaloezieën zijn neergelaten.
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FRAMEFIX™
Het FrameFix™ systeem is
onze nieuwste innovatie. Het
magnetische frame kan direct
op de UPVC- of aluminium
kozijnen worden bevestigd
zonder die te beschadigen.
FrameFix™ biedt betere
lichtregeling, ziet er strak
uit tegen het raam en kan
eenvoudig worden verwijderd
wanneer je de ramen wilt
lappen. Top Down/Bottom Up
bediening is ook beschikbaar.
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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.
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