
 Luxaflex LightLine® 
 Rolgordijnen 
Spelen met licht en kleur op jouw stijlvolle manier
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Avondlicht verandert de 
kleur en transparantie van je 

product.



Prachtig en 
sfeervol licht 
Als je voor een strakke en eigentijdse 

look gaat, bieden Luxaflex LightLine® 

Rolgordijnen een inspirerend alternatief 

voor traditionele raambekleding. Het 

elegante rolgordijn is leverbaar met twee 

segmentmaten. Een perfecte balans bij 

zowel raam als deur. 

GENIET VAN JE PRIVACY 
Luxaflex LightLine® Rolgordijnen creëren 

een aantrekkelijk lichtfilteringseffect. 

Afhankelijk van de stijl die je kiest, kan het 

licht subtiel of speels zijn, maar altijd zacht 

gefilterd. Dit speciale rolgordijn zorgt op 

discrete wijze voor privacy, terwijl je nog 

steeds profiteert van natuurlijk daglicht.
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NORDIC LIVING 
Ideaal voor een ingetogen 

interieur: onze Nordic reeks, 
met zachte, door de natuur 

geïnspireerde kleuren en 
subtiele degradee-look of 

kleurovergangen.
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SPEEL MET DESIGNOPTIES

Pas je Luxaflex LightLine® Rolgordijn aan met 

onze stijlvolle designopties. Combineer stof en 

afwerkingskleuren om een uniek rolgordijn te 

creëren dat bij jouw ramen past.

Je kunt kiezen voor segmenten van 29 cm of 

44 cm, zodat je je rolgordijn aan je eigen stijl 

kunt aanpassen. 
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LUXURY LIVING 
Maak een echt designstatement 
en geef je huis een vleugje luxe 

met rijke kleuren, op marmer 
geïnspireerde patronen en 
schitterende designdetails.



VOCHTBESTENDIG VOOR 
BADKAMERS EN KEUKENS 
De duurzame materialen van Luxaflex 

LightLine® Rolgordijnen zijn niet alleen een 

designstatement, maar zijn ook praktisch: ze zijn 

bestand tegen vocht en daarmee ideaal voor 

badkamers en keukens. Veeg je rolgordijnen 

gewoon schoon met een vochtige spons om ze 

in perfecte conditie te houden.
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AFGESTEMDE KLEUREN EN DESIGNS 
Laat je artistieke kant de vrije loop en geef je 

ramen een volledig gepersonaliseerde look 

door twee kleuren te combineren in je Luxaflex 

LightLine® Rolgordijn. Kies, naar eigen smaak, 

voor contrasterende tinten, harmonieuze kleuren 

of bijvoorbeeld verschillende structuren.
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GLOBAL LIVING 
Creëer een industriële look met 

onze kenmerkende designs, 
monochrome details en 

schitterende kleurkeuzes.
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SMARTHOMEBEDIENING MET 
POWERVIEW® AUTOMATION
Met ons PowerView® Automation systeem kun je via de App of 

Remote instellen wanneer je Luxaflex LightLine® Rolgordijnen 

zichzelf automatisch openen, sluiten of aanpassen, elk moment van 

de dag en nacht. Zo geniet jij van perfect licht en optimale privacy, 

energiezuinigheid en maximaal comfort - automatisch geregeld 

met PowerView®. Of je nu thuis bent of niet. 

Bovendien kun je je PowerView® Luxaflex LightLine® Rolgordijnen 

met je stem bedienen wanneer dit gekoppeld is aan je bestaande 

smarthomesysteem, zoals Google Assistent, Apple HomeKit, 

Amazon Alexa en meer.
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ONTWORPEN MET HET OOG 
OP VEILIGHEID
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. 

Het vormt daarom een integraal onderdeel van onze 

ontwerpfilosofie. Van soepele handmatige bediening tot 

volledig gemotoriseerde systemen voor smarthomes, Luxaflex® 

biedt tal van innovatieve bedieningssystemen die zijn 

ontworpen met het oog op veiligheid, comfort en stijl.

KETTINGBEDIENING
Eenvoudig te bedienen: kindvriendelijke kettingbediening met 

standaard een roestvrijstalen stalen ketting.
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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.


