
 Window Styling
Vind uw perfecte Luxaflex® window styling!

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
INTERACTIVE PRINT
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De Luxaflex® collecties zijn ontworpen 
om schoonheid en warmte toe 
te voegen, geheel passend bij uw 
eigen woonstijl, mét innovatieve en 
passende oplossingen voor uw ramen.

Onze collecties bevatten een enorm 
scala aan kleuren, patronen, stoffen 
en ontwerpen. Er zijn honderden 
verschillende items om u te verleiden, 
met alle aandacht voor detail en 
kwaliteit, die u van Luxaflex® kunt 
verwachten.

Kindveiligheid is ook een integraal 
onderdeel van onze ontwerpfilosofie. 
Daarom hebben we een aantal 
kindveilige systemen ontwikkeld om 
het risico op ongelukken met koorden 
van uw raamdecoratie te verkleinen.

Ontdek de prachtige collecties in 
deze brochure en bezoek uw lokale 
Luxaflex® dealer, deze is vakkundig 
opgeleid en adviseert u graag over de 
perfecte Luxaflex® raambekleding voor 
uw huis. Voor nog meer informatie en 
inspiratie kunt u ook terecht op 
www.luxaflex.com.
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Ontworpen om te 
inspireren

INTERACTIEF DRUKWERK Ontdek de interactieve inhoudDownload de gratis Layar App Scan deze pagina

Deze brochure is verrijkt met interactieve inhoud. 
Download de gratis Layar App op uw tablet of smartphone, scan de pagina’s waar het Layar logo is 
vermeld en ontdek de interactieve inhoud van Luxaflex® Window Styling.
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“Ik geniet zowel van 
mijn privacy en het 
gefilterde licht als van 
mijn uitzicht naar 
buiten.”



Twee langs elkaar te bewegen 
lagen stof, waarin horizontale 
transparante banen zijn aangebracht. 
Dat is het kenmerk van Luxaflex® 
Twist® Rolgordijnen. Op verrassend 
eenvoudige wijze kan een keuze 
worden gemaakt voor de mate van 
lichtinval en privacy.
Deze Twist® Rolgordijnen zijn zeer 
geschikt voor grotere ramen omdat, 
afhankelijk van de gekozen stijl, de 
gordijnen naast elkaar geplaatst 

kunnen worden. Ze geven dan 
een zeer ruimtelijk effect omdat 
ze aangepast kunnen worden op 
dezelfde hoogte en zorgen daarmee 
voor een uniforme uitstraling. 
Het niveau van transparantie en 
binnenkomend licht kan zeer 
eenvoudig worden aangepast door de 
gemakkelijke bediening.
U kunt kiezen voor verfijnde voiles in 
de open banen of zijdeachtige stof 
met een uiterst luxueuze uitstraling.

 Twist® Rolgordijnen
Verrassend veel variatie in privacy en sfeer
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SCAN WITH LAYAR
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Luxaflex® voegt een nieuwe dimensie 
aan het alom bekende rolgordijn toe. De 
collectie is vernieuwd met schitterende 
stoffen in eigentijdse modekleuren 
en prachtige patronen, structuren en 
transparanties. De mogelijkheden zijn 
vrijwel eindeloos, zeker als u accessoires 
kiest om uw rolgordijn een persoonlijk 
accent te geven. Hiermee wordt het 
rolgordijn een uiterst decoratieve 
raambekleding, volledig afgestemd 
op uw smaak en functionele wensen. 
Voor elke stijl, woonsmaak, ruimte 
en elk interieur is er wel een passend 
rolgordijn.

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met 
een eigen accent

SCAN WITH LAYAR

“Mijn kinderen 
houden van 
de mooie 
kleuren in hun 
speelkamer.”
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Dit aantrekkelijke product 
combineert de stijlvolle warmte 
van gestructureerde stof met de 
eenvoud van een raambekleding die 
probleemloos omhoog en omlaag 
kan worden gebracht. Door de 
transparante en niet-transparante 

delen ten opzichte van elkaar te 
verschuiven, kunt u op elk ogenblik 
van de dag het perfecte evenwicht 
creëren tussen privacy en licht. 
Facette® Shades zijn leverbaar in 
eigentijdse en uiteenlopende kleuren.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

SCAN WITH LAYAR



8

“De gekleurde Plissé 
Shades geven een mooi 
contrast met ons witte 
interieur.”



Plissé 
Shades
Decoratief voor elke 
raamvorm

De scherp gevouwen stof creëert 
een speels schaduwspel bij zonlicht. 
Diverse stoffen zijn voorzien van 
coatings die extra bescherming bieden 
tegen zonlicht, warmte en vuil, of zijn 
vlamvertragend. De slim ontwikkelde 
hardware biedt een oplossing voor bijna 
alle mogelijke raamvormen.
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Het koordloze LiteRise® bedieningssysteem is zeer 
eenvoudig te bedienen door middel van de onderlat 
en is ontwikkeld met Child Safety in gedachten. De 
Plissé Shade is heel gemakkelijk op iedere gewenste 
hoogte te brengen.



10

Duette® Shades hebben een unieke 
honingraatstructuur, waardoor 
ze zacht, duurzaam en bijzonder 
energiebesparend zijn. Bij enkel 
glas kan de vermindering van 
warmteverlies oplopen tot wel 46%. 
Duette® Shades zijn er in een breed 
assortiment mooie stoffen en in drie 
transparanties.

De SmartCord® en LiteRise® 
bedieningssystemen combineren 
design en comfort en sluiten perfect 
aan op de Child Safety opties van 
Luxaflex®.

Duette® 
Shades
Perfecte regeling 
van warmte en licht, 
het hele jaar door

SCAN WITH LAYAR
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“Niet alleen mooi 
maar ze helpen mij 
ook energie te 
besparen.”
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“Silhouette® 
Shades geven mijn 
huis een luxe 
uitstraling.”
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De zachte, stoffen lamellen van de 
Silhouette® Shades lijken te zweven 
tussen transparant voile. Ze maken 
het mogelijk het binnenvallende licht 
in huis te filteren en de privacy te 
vergroten.

Een oplossing die een elegante 
uitstraling geeft aan uw interieur.

Silhouette® Shades met 
PowerRise® bediening
Bedien uw Silhouette® Shade met 
een druk op de knop zonder uw 
activiteiten te hoeven onderbreken. 
De Silhouette® Shades met PowerRise® 
bediening, is ook de perfecte 
oplossing voor moeilijk bereikbare 
plaatsen en speciaal geschikt voor 
Child Safety.

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht
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Geniet van de natuurlijke schoonheid van 
stoffen in de Roman Shades collectie. Deze 
raambekleding is verkrijgbaar in een exclusieve 
reeks stoffen en stijlen, waardoor u zeker een 
uitstraling vindt die perfect aansluit bij uw 
interieur. Elke stof is ook te verkrijgen voor 
gordijnconfectie. Harmonie en sfeer verenigd.

Top Down / Bottom Up
Met het Top Down / Bottom Up systeem kunt u 
de onder- en bovenkant van uw Roman Shade 
apart van elkaar bedienen. U speelt met het 
binnenvallend zonlicht en privacy.

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt



Door de strakke uitstraling zijn 
Verticale Jaloezieën zeer geschikt 
voor eigentijdse interieurs, voor grote 
ramen, schuifdeuren of zelfs afwijkende 
raamvormen. De collectie biedt een 
rijke keuze aan kleuren, patronen, 
structuurweefsels en transparanties. 
Aangevuld met aluminium en PVC 
lamellen biedt dit product bijna 
ongekende mogelijkheden.

Onze unieke 250 mm lamellen zijn 
stijlvol, praktisch en geven een krachtige 
en moderne uitstraling aan uw interieur. 
Ze combineren functionaliteit van 
Verticale Jaloezieen met het warme en 
moderne gevoel van paneelgordijnen.
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 Verticale 
Jaloezieën
Elegante eenvoud voor 
grote ramen

“Een strakke 
uitstraling voor onze grote 
ramen was een belangrijke 
design wens.”
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Horizontale Jaloezieën zijn al sinds 
de jaren ‘50 hét toonaangevende 
product van Luxaflex®. Deze uit-
gebreide collectie bevat lamellen 
van verschillende breedtes, van 
stijlvolle smalle lamellen tot 
lamellen met een robuuste, stoere 
uitstraling. Dit product heeft 
voor elke raamafmeting unieke 
oplossingen en decoratieve opties. 
De lamellen zijn leverbaar in zeer 
veel verschillende kleuren en 
afwerkingen.

Er is dus altijd een lameltype dat bij 
uw smaak en persoonlijke stijl past.

Kies voor handmatige bediening of 
voor volledig elektrische bediening 
die het gebruik en het comfort zo 
optimaal en kindveilig mogelijk 
maken.

Het innovatieve MegaView® 
systeem is ontwikkeld voor de 
populaire 25 mm lamel en biedt 
het extra doorzicht waar u wellicht 
behoefte aan heeft. Deze jaloezie 
sluit als een reguliere 25 mm 
jaloezie maar bij het openen 
ontdekt u het MegaView® systeem 
wat dubbel zo veel doorzicht geeft 
naar buiten.

 Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt
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Houten Jaloezieën, een raamdecoratie 
die past bij het huidige milieu bewust-
zijn en daarbij stijl en sfeer geeft aan 
elk interieur. Maar liefst 70% van de 
houtsoorten die Luxaflex® voor de 
jaloezieën gebruikt, is afkomstig uit FSC-
gecertificeerde wouden. Het duurzame 
hout is afkomstig van verantwoord 
beheerde bossen. 

De nieuwe kleuren en structuren 
verrassen, met hoogglans rood en zwart. 
Geef nog een extra mooi accent aan 
uw jaloezie met een decoratie band, of 
speciale koof voor een persoonlijke touch.

Houten 
Jaloezieën
Natuurlijke warme 
sfeer in uw huis

SCAN WITH LAYAR
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Bij Luxaflex® beschouwen we kind veilig-

heid als een top prioriteit. Producten 

in huis veiliger maken voor baby’s en 

kinderen is een integraal onderdeel van 

onze ontwerpfilosofie. Van draadloze 

alternatieven tot gemotoriseerd biedt 

Luxaflex® veel innovatieve bedienings- 

systemen ontworpen met veiligheid, 

comfort en schoonheid in het gedachte. 

Kies uit een overvloedig scala van 

kleuren en materialen die een aanvulling 

op uw thuis zullen zijn.

 Child Safety
Ontworpen met uw comfort en veiligheid in gedachten

Kindvriendelijke oplossingen Overige veiligheid accessoires

Duette® Shades SmartCord®, LiteRise®, elektrische bediening, 
ingespannen modellen, handgreep bediening en 
stangbediening

Koordspanner, koordkikker en 
koordverbinder

Plissé Shades LiteRise®, elektrische bediening, ingespannen modellen, 
handgreep bediening en stangbediening

Koordspanner, koordkikker en 
koordverbinder

Horizontale Jaloezieën LiteRise®, elektrische bediening, ingespannen modellen, 
handgreep bediening en stangbediening

Koordspanner, koordkikker en 
koordverbinder

Rolgordijnen LiteRise®, elektrische bediening, Softraise, Nano Blinds 
en stangbediening

Koordspanner

Twist® Rolgordijnen Elektrische bediening en stangbediening Koordspanner

Silhouette® Shades UltraLift™, elektrische bediening en PowerRise® Koordspanner

Houten Jaloezieën Elektrische bediening en stangbediening Koordkikker en koordverbinder

Verticale Jaloezieën Elektrische bediening Koordspanner

Roman Shades Elektrische bediening en klikring Koordkikker en koordverbinder

Dakraamproducten Elektrische bediening, ingespannen modellen, 
handgreep bediening en stangbediening

Facette® Shades Koordspanner
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 Dealer info
Luxaflex® creëert innovatieve, op maat 
gemaakte raamdecoratie gericht op 
oplossingen en wensen gebaseerd 
op uw eigen persoonlijke stijl. Al onze 
producten combineren de nieuwste 
technologie met vakmanschap waarin 
de beste materialen zijn verwerkt. 
Kies uit exclusieve ontwerpen in een 
ongeëvenaard selectie van moderne 
stoffen, materialen en kleuren, met de 
meest innovatieve gemotoriseerde en 
handmatige bedieningssystemen. 

Keen on Green is een initiatief 
ter bevordering van de energie-
besparende voordelen van Luxaflex® 

producten, evenals onze toewijding 
aan het creëren van milieuvriendelijke 
producten op een duurzame manier. 

Vind meer inspiratie voor uw huis op 
www.luxaflex.com waar u ook uw 
dichtstbijzijnde Luxaflex® dealer kunt 
vinden. Al onze dealers zijn vakkundig 
opgeleid en tonen u graag onze 
uitgebreide collecties. Zij geven u 
kundig advies over alle mogelijkheden, 
bijvoorbeeld over kindveilige 
producten. Uw Luxaflex® dealer helpt 
u de perfecte raamdecoratie voor u en 
uw huis te vinden.
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luxaflex.com

Luxaflex® dealers 
ontvangen u graag in hun 
showroom, waar de nieuwste 
productvarianten getoond 
worden. Zij begeleiden 
u in het maken van uw 
keuze met hun kennis van 
styling en bedieningsopties, 
en informeren u over de 
mogelijkheden van meet- 
en montageservice, zodat 
uw raamdecoratie steeds 
optimaal op uw persoonlijke 
situatie is afgestemd.

Zoek uw dichtstbijzijnde Luxaflex® dealer op luxaflex.com

Deze brochure is verrijkt met interactieve inhoud. 
Download de gratis Layar App op uw tablet of smartphone, 
scan de pagina’s waar het Layar logo is vermeld en ontdek 
de interactieve inhoud van Luxaflex® Window Styling.

Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende 
oplossing. Raambekleding gemaakt naar uw 
wens, de perfecte keuze!

Met meer dan 60 jaar ervaring staat Luxaflex® 
garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, 
optimaal wooncomfort en jarenlang 
gebruiksplezier. Een weergaloze collectie 
producten, stoffen, materialen en kleuren. Op maat 
gemaakt, met vijf jaar garantie.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.


