Facette ® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

2142

De elegantie van een stof;
het gebruikscomfort van een gordijn
Met de afwisselende lamellen van ondoorschijnende en doorschijnende geweven
stof creëren Luxaflex® Facette® Shades een uniek zacht effect, want het licht valt
zachtjes in uw woning. Het mooie, plaatsbesparende ontwerp biedt het comfort
van een gordijn, aangevuld met de mooie, sobere elegantie van textiel.
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Facette® Shades

2142

2142

De aantrekkelijke gordijnen combineren de stijlvolle warmte van lamellen uit gestructureerde stof met
de eenvoud van een raambekleding die probleemloos omhoog en omlaag kan worden gebracht.
Door de ondoorschijnende en doorschijnende 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 - zelfs in actuele trendy tinten - zodat ze perfect
harmoniëren met uw stijl en uw meubilair.
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Nieuwe lamelmaten en kleuren
De stijlvolle en tijdloze Facette® Shades zijn nu leverbaar in drie lamelbreedtes,
afgestemd op uw ramen, de grootte van uw ruimte en het gewenste buitenzicht.
U kunt ook uw favoriete kleur kiezen uit ons nieuwe gamma, dat voor elke lamelbreedte een keuze aan subtiele tinten omvat. Om zeker te zijn dat uw Facette® Shades
altijd de nieuwste designtrends volgen, wordt de collectie regelmatig geüpdatet met
nieuwe trendy kleuren.

4

Facette® Shades
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Nieuw!

Lamelm
a
en kleur ten
en

NIEUW! Small (4 mm): compacte
elegantie voor een beter
doorzicht

Medium (7 mm): geschikt voor
ramen in nagenoeg alle maten en
vormen

NIEUW! Large (14 mm): een
sterke, ruimtelijke stijl voor grote
vensters
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Geschikt voor elk venster
Facette® Shades bieden meer keuze dan ooit: de nieuwe ultracompacte 4 mm (S) lamel, de populaire
7 mm (M) lamel of de indrukwekkende nieuwe lamel van 14 mm (L). U kiest gewoon de breedte die
het best overeenkomt met de afmetingen van het venster.

Harmoniërende kleuren
In het eigentijdse en uiteenlopende gamma van 16 standaardkleuren en 1 trendy kleur vindt u zeker
een tint die perfect harmonieert met uw interieur. De collectie wordt regelmatig geüpdatet met één of
meer kleuren volgens de nieuwste mode- en designtrends. De innovatieve stof van de Facette®
Shades is voor uw ultieme veiligheid gemaakt van kwaliteitsvol en brandvertragend 100% Trevira CSgaren.
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Facette® Shades

2259

2261

Een stijlvolle ‘finishing touch’
De componenten van Facette® Shades zijn qua kleur geharmonieerd met de door u gekozen stof.
U kunt uw gordijn echter ook personaliseren met stijlvolle componenten in wit of geanodiseerd
aluminium. De lamellen kunnen worden geopend en gesloten met een compacte ketting uit mat
roestvrij staal. Nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd met elegante koordgewichten in wit of
zilvermetaal.

Gebruikscomfort
De doorschijnende en ondoorschijnende geweven delen kunnen met één zijketting worden geopend
en gesloten. Het gordijn kan in de volledig geopende of gesloten positie worden opgetrokken en
neergelaten.
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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® 2008.

