Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

Maak van
jouw huis
een insect- en
polvrij thuis
met de horrencollectie
van Luxaflex®
Laat frisse lucht binnen, maar houd insecten en
pollen buiten. Het kan met de geavanceerde en
stijlvolle horren van Luxaflex®. Speciaal voor jou
op maat gemaakt van alleen de beste materialen.
Zo ben jij verzekerd van jarenlange bescherming
tegen binnendringers zoals vervelende pollen en
insecten.

GEEF INSECTEN
EN POLLEN

GEEN KANS
Muggen vliegen moeiteloos door de
kleinste kiertjes. Ook pollen komen
direct binnen, al staat een raam maar
even open. Houd deze ongenode
gasten buitenshuis met de raamen deurhorren van Luxaflex®. Elke
hor wordt exact op maat gemaakt
zodat deze perfect aansluit op het
kozijn. Hierdoor is de hor altijd goed
op spanning en ontstaan er geen
openingen of kiertjes.

Ontdek in ons ruime
aanbod horren de
oplossing die perfect
past bij jouw situatie.
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ClearView™
extra dun en
onopvallend gaas

Kies een type
gaas dat het
beste bij jouw
wensen past
Er is een passende hor
voor elke deur, ieder raam
en alle ruimtes. Wat jouw
smaak ook is. Kies uit
verschillende soorten gaas
en profielkleuren, zodat je
horren moeiteloos opgaan
in de stijl van je huis.

DOE GEEN
CONCESSIES
IN STIJL

Poll-tex®

Heb je hooikoorts? Kies dan voor
pollenwerend gaas: Poll-tex®. Hiermee
filter je 90% van de pollen uit de lucht,
wat de kans op hooikoortsklachten
aanzienlijk vermindert.

ClearView™

Poll-tex® haalt
90% van alle pollen
uit de lucht
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Belemmer de binnenkomst van
insecten, niet je uitzicht. De draden
van ClearView™-gaas zijn zo dun dat
je ongestoord naar buiten kunt kijken.
Daarnaast ventileert dit type gaas 25%
beter.

Overige
RAL-kleuren
mogelijk
Op aanvraag/
tegen
meerprijs

Wit
RAL 9010

Profielen in alle RAL-kleuren
Ook de profielen dragen bij aan het aanzicht. Ze
zijn namelijk in alle wenselijke RAL-kleuren mee te
spuiten.

Crème
RAL 9001

Zwart mat
RAL 9005

Antraciet
RAL 7016

Zilver
RAL 9006

Dennegroen
RAL 6009
(alleen inzethor)

Staalblauw
RAL 5011
(alleen inzethor)
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Voor elk raam een hor
Raamtoepassingen
Gaas opties

Grijs

Zwart

ClearView®

Poll-tex®

Stripe

Plissé raamhor Raffina

EIGENTIJDS EN
GELUIDSARM
Rolhorren

Rolhor Super Nova
Rolhor Super Classic

De rolhor heeft een eigentijds design en
een geluidsarme bediening. De diverse
uitvoeringen zijn geschikt voor vrijwel
alle ramen. Dit maakt rolhorren geschikt
voor dakramen en draai-kiepramen.

Inzetrolhor Smart Fit
Inzethor Flex
Inzethor Classic
Vaste hor Plus
Vaste hor Classic

Bij geringe
kozijndiepte

Vaste horren

Een vaste hor is zeer geschikt bij
geringe kozijndiepte. Vaste horren
kunnen zowel binnen als buiten
worden geplaatst.
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Raffina
De Plissé Raamhor Raffina is ideaal
voor hogere ramen. Het stopt in
iedere positie en is daar eenvoudig
te bedienen bij hoge/ moeilijk
bereikbare ramen door de verticale
bedieningslijst. De plissé rolhor heeft
een profieldiepte van slechts 22 mm.
Elegant, slank en sterk.
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Speciaal voor
draai-kiepramen
Inzethorren
De inzethor kan eenvoudig worden gemonteerd, zonder
boren of schroeven. Inzethorren zijn speciaal ontwikkeld
voor draai-kiepramen.

Alle gemakken
van een inzethor
en rolhor
gecombineerd
Inzetrolhorren
De inzetrolhor combineert de gemakken van een
inzethor en een rolhor en kan zonder schroeven of boren
gemonteerd worden.

OPEN JE DEUREN ZONDER ZORGEN
Deurtoepassingen

Gaas opties

Grijs

Zwart

ClearView®

Poll-tex®

Fiber ES Grey

Plissé hordeur Allure
Plissé hordeur Volare
Rolhordeur Sencillo Grande
Scharnierende hordeur
Pendel hordeur
Schuivende hordeur
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Plissé hordeur
Bij een plissé hordeur wordt
het gaas niet opgerold, maar
gevouwen. De treklijst blijft
op elke gewenste stand staan
en de ondergeleider is slechts
3 mm hoog. Een kind- en
rolstoelvriendelijke oplossing.

KIND ENROLSTOELVRIENDELIJK

Stevig en
windvast
Rolhordeur
Het gaas van een rolhordeur wordt windvast
opgesloten in een sterke constructie. De deur stopt
op iedere gewenste positie.
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Project Malawi
Malaria is helaas nog steeds een van de belangrijkste
doodsoorzaken onder zwangere vrouwen en
jonge kinderen in Malawi. Samen met haar dealers
draagt Luxaflex® haar steentje bij in de strijd tegen
malaria. Waar horren in Nederland de leefomgeving
comfortabeler maken, kan een hor in Malawi het
verschil maken tussen leven en dood. De bijdrage
van Luxaflex® is dan ook van groot belang: kwetsbare
groepen helpen door het installeren van horren die
muggen buitenhouden.

Maak nu

VLIEGENSVLUG...

een afspraak bij de Luxaflex® specialist

...

BIJ JOU

in de buurt voor ADVIES OP MAAT

Ook nu...
Hoe meer horren we in Nederland verkopen, hoe
meer klinieken in Malawi wij van horren kunnen
voorzien. Onze ambitie is om zo veel mogelijk mensen
te beschermen tegen de malariamug, zodat we
moeder- en kindersterfte kunnen terugdringen.
Ondanks dat onze geplande montagereizen door
COVID-19 moesten worden geannuleerd, hebben
we Project Malawi met incentive acties en en andere
inspanningen overeind gehouden en gaan we zo
snel als het kan op reis. Omdat het kan, en omdat het
moet.
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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.

JE BENT NOG MAAR ÉÉN STAP VERWIJDERD VAN EEN GOED
GEVENTILEERD EN INSECTEN- EN POLLENVRIJ HUIS.
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