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Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent
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Nog meer keuze met
vernieuwde collectie

Dit zijn de nieuwste producten:
• XL Rolgordijnen voor grote ramen

Luxaflex® voegt een nieuwe dimensie aan het alom bekende Rolgordijn toe. De collectie is

• Duo Blinds, twee Luxaflex® producten in één compacte cassette

vernieuwd met schitterende stoffen in eigentijdse modekleuren en prachtige patronen, structuren

• Nano Rolgordijn, compacte cassette die op het raam wordt geplakt

en transparanties. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos, zeker als u accessoires kiest om uw

• Duurzame Rolgordijnen van GreenScreen EarthCare

Rolgordijn een persoonlijk accent te geven. Hiermee wordt het Rolgordijn een uiterst decoratieve

• Decoratieve afwerkingen en accessoires

raambekleding.
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Nano Rolgordijn 0909

Duo Blinds Duette® 4267/Rolgordijn 1588

XL Rolgordijn 0419

Duo Blinds: twee-in-één

XL voor grote ramen
Met XL speelt Luxaflex® in op de grotere ramen die steeds meer in moderne
architectuur worden toegepast. Grote breedtes worden moeiteloos overspannen,
en uitgekiende systemen maken de bediening licht en de montage makkelijk.

Duo Blinds: twee Luxaflex® producten in één cassette. Het product dichtst bij het raam is altijd een
Rolgordijn. Aan de kamerkant is er keuze uit Luxaflex® Plissé Shades, Duette® Shades 25 of 32 mm of
natuurlijk nog een Rolgordijn om te spelen met transparantie.

Nano Rolgordijn: compacte vorm en montage direct op het glas
Het nieuwe Nano Rolgordijn wordt direct op het glas van de deur of raam geplakt: boren of schroeven
is niet nodig. De cassette is heel compact van vorm en loopt moeiteloos achter raam- en deurhendels
langs. De dubbele cassette voor hoge ramen is Top Down/Bottom Up. Voorkomt inkijk en maakt
uitgebalanceerde inval van daglicht mogelijk (zie aparte brochure).
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Japanese Design 1072

2166

Decoratieve Finishing Options

Dakramen, functioneel en elegant tegelijk

Leef uw creativiteit uit met nieuwe decoratieve Finishing Options, zoals ringen, sierhangers,

De brede, vernieuwde collectie is ook voor dakramen toepasbaar, ongeacht soort of merk. Een groot

onderlatten en sierknoppen voor roedes. Wel eens gedacht aan een schulprand met bies in een

aantal black-out stoffen maakt volledige verduistering mogelijk. Ook geplooide raambekleding als

contrasterende kleur? Klap op de vuurpijl is de decoratie van Rolgordijnen met magisch glinsterende

Duette® Shades en Plissé Shades zijn voor dakramen mogelijk, evenals Horizontale Jaloezieën.

CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

Japanse sfeer
Duurzame en veilige stoffen
De Rolgordijnen uit de Japanese Design Collection zijn gemaakt van het originele washi. Dit Japanse
Veel Rolgordijnstoffen van Luxaflex® hebben een speciale behandeling ondergaan, om ze vuil- en

rijstpapier filtert het licht subtiel en geeft een warme en natuurlijke uitstraling. Vraag uw dealer naar

vochtwerend te maken en/of warmte en licht te laten reflecteren. Luxaflex® biedt in vrijwel iedere

het speciale collectieboek voor een volledig overzicht.

kleurgroep van de stoffencollectie een ruime keuze in brandvertragende Trevira® CS stoffen.
Veilig en mooi gaan hier hand in hand! GreenScreen EarthCare is een ‘groene’ stof voor Rolgordijnen,
met revolutionaire en duurzame technologie gemaakt uit melkzuur zoals dat voorkomt in suikerriet

Van bloem tot kinderprent en oneindig veel kleuren

en maïszetmeel. Deze biologische stof is voor 100 procent afbreekbaar. Leverbaar in de kleuren
zwart en wit.

Luxaflex® Expressions Rolgordijnen hebben aantrekkelijke patronen met bijvoorbeeld romantische
bloemen, moderne grafische beelden of vrolijke kinderprenten. Kies een bijpassende structuurprint
in één van de drie verschillende transparanties. Vraag uw dealer naar het speciale collectieboek voor
het volledige overzicht.
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Met Luxaflex® Window Styling kiest u voor een uniek kwaliteitsproduct, waarop u vijf jaar garantie
krijgt. Het omvat een breed assortiment mooie en sfeervolle Window Styling mogelijkheden, waarbij
u een ruime keus heeft wat betreft materialen, kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en
bedieningsopties. Uw dealer zorgt ervoor dat uw Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen
worden gemaakt en vervolgens snel en betrouwbaar bij u worden afgeleverd.

Designed by Luxaflex . Inspired by you.
®

Facette ® Shades

Gordijnjaloezieën

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Elegante eenvoud voor grote ramen

Roman Shades

Rolgordijnen

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Silhouette ® Shades

Horizontale Jaloezieën

Sfeervol door zacht gefilterd licht

Een design klassieker die licht en privacy regelt

Houten Jaloezieën

Plissé Shades

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Decoratief voor elke raamvorm

Duette ® Shades

Japanese Design Collection

Perfecte regeling van warmte en licht,
het hele jaar door

Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

voor meer informatie: www.luxaflex.com
Alle rechten voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen,
uitvoeringen, kleuren, etc., zijn ook zonder aankondiging voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend.
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2009.

