
Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm
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De nieuwe Luxaflex® Plissé Shades collectie brengt een ruime keuze aan nieuwe uni’s, kleuren en

decoratieve stoffen, in vier transparanties. Zo kunt u de gewenste graad van privacy perfect

regelen. Geheel in lijn met de laatste trends zijn er nieuwe effen stoffen ontwikkeld met een rijkere

structuur, grovere weving of een luxe garen. Daarnaast zijn onze bestaande, succesvolle uni

stoffen flink uitgebreid in aantal kleuren, geheel passend bij de laatste interieurontwikkelingen.

Praktische sfeermakers

Plissé Shades� �

Luxaflex® brengt in elke transparantie een ruim aanbod in nieuwe dessins. Zo is een aantal dessins

verkrijgbaar op zowel transparante als lichtdoorlatende stof. De nieuwe motieven variëren in stijl van

modern chique, klassiek, retro, basic tot ethnic. Elk dessin is gedrukt op een basisdoek dat geheel past

bij de stijl. De bediening van de Plissé Shades kan met de hand en gemotoriseerd uitgevoerd worden.
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� Plissé Shades 5

Sommige stoffen in de nieuwe Luxaflex® Plissé Shades collectie worden voorzien van

een coating. Er zijn verschillende coatings, elk met hun eigen specifieke eigenschappen.

T Plus
Topar® Plus is een warmte en zonlicht reflecterende coating, die geen effect heeft op de kleur

van de Plissé Shade. Dit maakt de stof uitermate geschikt voor alle ruimtes met grote

glaspartijen zoals entrees en serres.

Stoffen met wat extra’s
D
DustblockTM is een vuilwerende behandeling, waardoor deze stoffen geschikt zijn voor ruimtes zoals

bijvoorbeeld keukens waar de kans op vlekken groter is dan in andere ruimtes.

ß en vlamvertragend
Sanaplus is een antibacteriële afwerking, welke u terugvindt op enkele stoffen in onze vlamvertragende

collectie. Deze vlamvertragende stoffen zijn niet alleen van toepassing voor projectgebruik, maar vindt

u steeds meer in thuissituaties zoals werkkamers, maar denk ook bijvoorbeeld aan kinderkamers of

ramen dicht bij het fornuis.
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� Plissé Shades �

Plissé Shades zijn er in een breed assortiment mooie prints, rijke structuren, prachtige uni’s

en luxe weefstoffen. Er zijn vier transparanties, die in meer of mindere mate privacy bieden.

De bediening kan met de hand of gemotoriseerd gebeuren. Plissé Shades kunnen bijna elke

raamvorm bedekken, zoals verticale ramen (0º), gekantelde ramen (tot 15º) en plafond- en

serreramen (tot 90º). Ook voor afwijkende posities, zoals bijvoorbeeld een dakvenster, bieden

Plissé Shades de ideale oplossing.

Raamoplossingen De slim ontwikkelde Luxaflex® hardware biedt een oplossing voor bijna alle mogelijke raamvormen.

Van een standaard rechthoekig raam, al dan niet met een draai-/kiepraambediening, tot driehoeken,

vierhoeken met één of twee schuine zijdes, vijf- en zeshoeken.

Luxaflex® Plissé Shades bieden een oplossing met één van de verschillende bedieningssystemen:

De standaard koordrembediening voor simpele ramen of Top Down/Bottom Up bediening, handgreep-

bediening voor montage op de glaslat bij draai-/kiepramen, eindloos koordbediening voor grotere

raampartijen, slingerstangbediening voor plafond- en serreramen, en als neusje van de zalm de

elektrische bediening. Voor iedere situatie en ieder budget is er dus een passend bedieningssysteem.
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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.

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® �008.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

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

Gordijnjaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt

Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

Japanese Design Collection
Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht


