
 Verticale Jaloezieën
 Elegante eenvoud voor grote ramen
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Luxaflex® 
 design en 
vakmanschap 
Onze Verticale Jaloezieën worden op basis 

van jouw wensen en levensstijl gemaakt. 

Van exclusieve materialen tot soepele 

bediening, je zult genieten van eersteklas 

designkwaliteit, duurzaamheid en stijl.

DE NIEUWSTE LOOKS
De beste designers hebben zich laten 

inspireren door de nieuwste interieur

trends, zodat jij je woning kunt verfraaien 

met moderne, tijdloze verticale jaloezieën 

met prachtige kleuren en texturen.
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GEMAAKT VAN GERECYCLED PLASTIC 
UIT DE OCEAAN: 
GREENSCREEN SEA-TEX® NXT

Onze nieuwste innovatie, GreenScreen SeaTex® NXT, 

is de eerste raamdecoratiestof ter wereld dat voor 

50% is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. 

Goed voor je woning én het milieu.
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Geniet van meer rust en stilte met onze luxueuze 

geluiddempende stoffen Riff en Sedna. Deze zijn speciaal 

ontworpen om de akoestiek in je woning te verbeteren 

door omgevingsgeluid en nagalm te absorberen.

DUURZAAM LEVEN
Wij vinden het milieu belangrijk. Daarom helpt onze 

raamdecoratie je de hoeveelheid warmte en licht bij het 

raam te regelen, zodat je woning energiezuiniger en 

duurzamer wordt. We gebruiken hiervoor onder andere 

Cradle to Cradle Certified™ stoffen en materialen. Deze 

internationaal erkende certificering wordt gegeven 

aan continu verbeterende en innovatieve processen en 

producten.

VERBETER DE AKOESTIEK VAN JE WONING
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ALUMINIUM MET EEN WARM GEVOEL

In onze nieuwe Pure Sense collectie vind je de nieuwste trendkleuren in een supermatte 

en zachte afwerking. Kies uit een scala aan kleuren en afwerkingen in een strak design dat 

perfect is voor elk modern interieur.
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DUURZAME PVC-LOOKS

Onze verticale jaloezieën van pvc zijn ideaal voor 

keukens en badkamers. Ze zijn waterbestendig 

en eenvoudig schoon te maken. Je kunt kiezen 

uit een scala aan stijlvolle designs  allen bestand 

tegen warmte, vocht en vlekken.



Voor een ultramoderne look kies je voor de ingesealde 

bodemplaten, zodat geen verbindingsketting aan de 

onderzijde nodig is. Zo ogen de jaloezieën niet alleen 

strakker maar zijn ze bovendien ideaal voor ramen en 

deuren.

Geef je jaloezieën een persoonlijk tintje door een effen 

stof te combineren met een patroon in dezelfde kleur. Of 

zorg voor een extra karakteristieke look met een gekleurde 

bovenrail in zwart, wit, bruin of aluminium.

8

DESIGNOPTIES
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BIJZONDERE RAAMVORMEN

Heeft je raam een afwijkende vorm? Verticale 

Jaloezieën van Luxaflex® kunnen speciaal worden 

gemaakt voor schuine ramen, erkerramen en 

raamdelen van ongelijke hoogte.
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POWERVIEW® AUTOMATION

Ons bekroonde smarthomesysteem werkt onder andere met Apple 

HomeKit, 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® Verticale Jaloezieën met 

stoffen lamellen bedienen. Dat is pas handig!
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BEDIENINGSOPTIES
Of je nu kiest voor handmatige bediening met een stang of een 

gemotoriseerde optie, de bediening van je Luxaflex® Verticale Jaloezieën 

is altijd eenvoudig, soepel en kindveilig, of ze nu van aluminium, pvc of 

stof zijn.

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

daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex® 

Verticale Jaloezieën zijn kindveilig en voldoen aan de Europese EN normen.
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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.


