
Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt
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Luxaflex® Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Exclusief is de mogelijkheid uw Luxaflex® Roman Shade

af te werken met Luxaflex® Finishing Options. Hiermee

creëert u zelf uw unieke en persoonlijke vouwgordijn.

Luxaflex® Roman Shades zijn een aanwinst voor uw

woning en brengen warmte en sfeer in huis.

Laat u inspireren door deze collectie!
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47814855

De Collectie
Mooie stoffen met een fijne of meer opvallende

structuur; in kleuren geïnspireerd door de

natuur. De stoffen vallen soepel en geven

een warme en natuurlijke uitstraling aan

uw interieur.

Moderne, lichte en transparante stoffen,

in uni of met subtiel dessin. Deze stoffen

bieden een natuurlijke lichtinval en toch

voldoende privacy.

4 Roman Shades

Naturals Sheers

4781
4780
4782
4810
4779

De Luxaflex® Roman Shade collectie biedt een uitgebreide keuze aan stoffen in verschillende

transparanties. Bij het ontwerpen van de collectie waren drie kernwaarden uitgangspunt:

structuur, design en kwaliteit. Dat heeft zich vertaald in een exclusieve collectie met mogelijk-

heden passend bij elke stijl en ieder budget. Hierna vindt u een selectie, maar laat u vooral

ook inspireren door onze prachtige stof-selectie-waaiers bij uw Luxaflex® dealer.

4806
4773
4889
4893
4909
4855
4912
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48224815

4963
4977
4973
4965
4970
4971

Roman Shades

Eigentijds in beleving. Door variatie in streep-

breedte, dessin, transparantie en kleur is iedere

stof in deze collectie een verrassende keuze

die niet zal vervelen.

Exclusieve stoffen die uw interieur verfraaien.

De dessins variëren van een subtiel jacquard

patroon tot een opvallende ausbrenner.

Hoogwaardig in alle opzichten.

Schitterend van eenvoud zijn deze onge-

compliceerde stoffen in prachtige modieuze

kleuren in diverse transparanties. Zij vormen

de basis voor een mooi interieur.

Een unieke stof kwaliteit: zijde! Van stoere

ruwe zijde met een prachtige, volle structuur,

tot zachte, glanzende zijde in uni en streep-

patroon. De keuze voor 100% zijde geeft u

een hoogwaardige en luxe uitstraling aan uw

interieur. Zijden stoffen worden altijd gevoerd

met een kleurgecoördineerde voeringstof en

afgewerkt met een volant aan de onderzijde.

Basics SilkStripes Design

4805
4926
4972
4803
4930
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0522

Het model Ballina voor is uitgevoerd met ronde, aluminium baleinen, die aan de voorkant van de stof

door tunnels lopen. Dessins of streepstoffen kunnen prima in Ballina voor worden uitgevoerd, omdat

het patroon van de stof mooi doorloopt. Met het horizontale effect van de baleinen creëert u een

ruimtelijk en modern beeld in huis.

Roman Shades ��

0522

De Roman Shades modellen Ballina voor
Het modelprogramma voor vouwgordijnen biedt u een uitgebreide keuze. Wilt u een moderne

en strakke uitstraling, dan passen de vouwgordijnen met baleinen hier uitstekend bij. U heeft

de keuze uit meerdere modellen, met ronde of platte baleinen. Een vouwgordijn zonder baleinen

geeft een meer romantische en nonchalante uitstraling. Hier vindt u de verschillende modellen,

met inspirerende interieurbeelden.
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Roman Shades 1110

De Linea is een vouwgordijn in een bijzonder exclusieve uitvoering met brede, platte, aluminium

baleinen. Aan de achterkant van het vouwgordijn worden van dezelfde stof losse tunnels opgestikt.

De stof aan de voorkant blijft dus één fraai geheel, waarbij de baleinen voor een strak en krachtig

uiterlijk zorgen. Vooral bij transparante streepstoffen en dessins komt dit model uitstekend tot zijn

recht en is een uiterst exclusief beeld het resultaat.

Linea
Rust en evenwicht komen samen in deze uitvoering. Het model Ballina achter is uitgevoerd

met ronde, aluminium baleinen die aan de achterkant van het vouwgordijn door tunnels lopen.

Het vouwgordijn wordt extra mooi wanneer u de baleintunnels laat afwerken met een koordbies

in een bijpassende of juist contrasterende kleur (zie pagina 16 - 21 Luxaflex® Finishing options).

Dit model komt vooral tot zijn recht bij uni stoffen.

Ballina achter

47994822

4822
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Roman Shades 1�12

Bandino is een vouwgordijn zonder baleinen. Aan de achterkant van het vouwgordijn wordt een

transparant lussenband opgestikt dat de optrekkoorden geleidt. Het effect is een mooie, nonchalante

blikvanger met een eenvoudige, verticale belijning. Gaat uw voorkeur uit naar een ongedwongen

interieurstijl, dan past de Bandino daar uitstekend bij.

Bandino
Visia is een uitvoering zonder baleinen. Het betreft een mooi vlak vouwgordijn waarbij dessins

mooi doorlopen en de optrekkoorden aan de achterkant door kleine ringetjes geleid worden.

Het vouwgordijn heeft een speelse, iets nonchalante uitstraling die vooral tot zijn recht komt bij

de keuze van een soepel vallende stof.

Visia

47994822 4799

4822
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1�14 Roman Shades

0510

Wanneer u meer privacy en lichtregulering wenst, kiest u voor een van onze twee Top Down/

Bottom Up modellen. Het handgreepmodel, dat standaard in Ballina Voor met Segmenta wordt

uitgevoerd, is geschikt voor kleinere raamoppervlaktes. Groot voordeel is dat dit model ook op

deuren en ramen (met een maximale hellingsgraad van 1�º) gemonteerd kan worden. Het model

wordt bediend door de boven- of onderrail met de hand te verplaatsen. Vergeet u niet eventueel

een bedieningsstok te bestellen.

Top Down/Bottom Up

0510

0539

Het model met koordbediening is geschikt voor alle raampartijen. Standaard wordt dit model

uitgevoerd met koord met koordbediening aan twee zijden: één voor de bediening van de

bovenkant en één voor bediening van de onderkant van uw Roman Shade. Vraag uw dealer

naar de mogelijkheden.
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4817/0551/0545

Roman Shades 1�

Als aanvulling op de uitgebreide keuze aan stoffen biedt de Luxaflex® Roman Shades collectie

de unieke mogelijkheid om uw vouwgordijn te voorzien van een decoratieve afwerking,

de zogenaamde Luxaflex® Finishing Options. Met deze, exclusief voor Luxaflex® geselecteerde

opties, geeft u uw vouwgordijn een persoonlijke uitstraling. Op de stofstalen in de

stof-selectie-waaiers vindt u informatie welke stof geschikt is voor deze afwerkingsopties.

Finishing Options

4817/0549

16

Voor een stoere uitstraling kan het vouwgordijn worden afgewerkt met ringen. Deze optie is mogelijk

voor alle ongevoerde modellen met baleinen en wordt standaard uitgevoerd met een Zweedse volant.

Er is keuze uit diverse uitvoeringen in metaal- en houtkleur. Voor een speciaal effect kan er ter versiering

een band door de ringen worden gevlochten.

Ringen & Band
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Roman Shades 1�1�

Een speelse uitstraling wordt bereikt door het vouwgordijn af te werken met een knoopsluiting.

Deze kan worden toegepast op alle modellen met baleinen in een uitvoering met volant (zie pag. 24)

en wordt onderaan op het vouwgordijn gestikt. Hierdoor lijkt het of de volant als het ware aan het

vouwgordijn is geknoopt. Bij het optrekken van het vouwgordijn blijft de knoopsluiting altijd zichtbaar.

De complete collectie vindt u in de modelwaaier van Luxaflex® Roman Shades, die uw dealer u graag

zal tonen.

Knoopsluiting
Bij een vouwgordijn in model Ballina achter (zie pagina 10) kunt u horizontaal een koordbies mee laten

stikken. U versterkt hiermee het effect van de baleinen. Afhankelijk van de kleurcombinatie en de

gekozen uitvoering van de koordbies creëert u een subtiel of opvallend horizontaal streepeffect.

De koordbies is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Kiest u een romantische chenille bies,

of liever een moderne suède-look? Kijk voor alle beschikbare kleuren en uitvoeringen van deze

exclusieve Luxaflex® Finishing Options in de modelwaaier en laat u verrassen.

Koordbies

48924889
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2120 Roman Shades

Deze afwerkingen geven uw interieur extra kleur en flair. Zowel in een romantisch als in een strak vormgegeven

inrichting komen deze finishing options zeer goed tot hun recht. De contrasterende biezen worden rondom

het doek gestikt. Er zijn verschillende mogelijkheden in uitvoering; enkel aan de zijdes of volledig rondom.

Contrasterende biezen
en volant

0510/05184816/4827 4816/4827

Naast de contrasterende biezen kan men ook voor een contrasterende standaard volant of Zweedse

volant kiezen. Hierbij wordt de verlengde onderzoom uitgevoerd in een andere kleur waardoor er

een speels effect gecreëerd wordt. Een combinatie van contrasterende biezen en een contrasterende

(Zweedse) volant is ook mogelijk.

De contrasterende biezen worden net als contrasterende (Zweedse) volant altijd uitgevoerd in dezelfde

kwaliteit als het basisdoek.
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Roman Shades 2�22

Segmenta: Optrekken in complete segmenten

Bij model Ballina voor en Ballina achter kunt u kiezen

voor de optie om het vouwgordijn op te trekken

in complete segmenten. Het totale stofpakket

wordt hierdoor hoger en platter. Dit is een mooie

oplossing voor hoge ramen en voor bijvoorbeeld

een erkersituatie.

Vouwgordijnen zonder baleinen

Visia:

• Kunststof ringetjes aan de achterkant

• Segmenten tussen 1� en 2� cm hoog

• Voering niet mogelijk

• Volant mogelijk

Bandino:

• Aan de achterkant opgestikt transparant

lussenband

• Segmenten: vaste hoogte �0 cm, hoogtecorrectie

in onderste segment

• Voering mogelijk

• Volant mogelijk

Modeloverzicht
Om een goed beeld te krijgen van de verschillende modellen waaruit u kunt kiezen, vindt u hier een

overzicht. De dealer beschikt ook over een Roman Shades modellenwaaier waarin onderstaande

modellen ook getoond worden. Verder kan de dealer u uitstekend adviseren over de verschillende

finishing options, zoals Knoopsluiting of Ringen&Band en bij welke modellen deze opties toegepast

kunnen worden. Zo maken we de keuze voor u eenvoudig!

Vouwgordijnen met baleinen

Ballina voor:

• Baleinen aan de voorkant

• Ronde aluminium baleinen, Ø 6 mm

• Segmenten tussen 1� en 2� cm hoog

• Voering mogelijk

• (Zweedse) volant mogelijk

• Knoopsluiting mogelijk

• Optrekken in complete segmenten mogelijk

Ballina achter:

• Baleinen aan de achterkant

• Ronde aluminium baleinen, Ø 6 mm

• Segmenten tussen 1� en 2� cm hoog

• Voering mogelijk

• (Zweedse) volant mogelijk

• Knoopsluiting mogelijk

• Optrekken in complete segmenten mogelijk

Linea:

• Baleinen aan achterkant, opgestikte tunnels

• Platte aluminium baleinen, hoogte 10 mm

• Segmenten tussen 1� en 2� cm hoog

• Voering mogelijk

• (Zweedse) volant mogelijk

• Knoopsluiting mogelijk

Roman Shades

Standaard Gevoerd

Standaard

StandaardSegmentaStandaard Gevoerd

Standaard Gevoerd

Standaard Gevoerd

080843_CONSBROCHURE_RS_NL:210 x 297 mm  19-09-2008  11:17  Pagina 22



Confectie
De afwerking van het vouwgordijn vindt plaats volgens zeer hoge, door Luxaflex®

Window Styling gecontroleerde, standaarden. Met de nieuwste technieken zorgen

wij ervoor dat uw vouwgordijn voldoet aan de kwaliteit die u van Luxaflex® Window

Styling mag verwachten. Indien mogelijk wordt een zoom blind gestikt, waardoor het

vouwgordijn een extra fraai uiterlijk krijgt. Bij vouwgordijnen met baleinen wordt de

afstand tussen de baleinen (segmenthoogte) aangepast aan de hoogte van het

vouwgordijn.

Knoopsgat
Luxaflex® Roman Shades zijn tot in detail met zorg afgewerkt. Zo worden de

baleintunnels aan de zijkanten dichtgestikt en aan één zijde mooi afgewerkt

met knoopsgat. Wanneer u het vouwgordijn wilt reinigen kunt u door deze

opening de baleinen eenvoudig verwijderen. Bij dikke stoffen wordt geen

knoopsgat gemaakt, hier is het voldoende de tunnel open te laten aan de zijkant.

Balein met magneetsysteem
De Luxaflex® Roman Shades worden voorzien van lichte, hoogwaardige aluminium

baleinen. De ronde baleinen worden vanaf heden aan één zijde voorzien van een

uniek verend magneetsysteem. Hierdoor wordt de stof altijd op de juiste spanning

gehouden waardoor het vouwgordijn mooi strak hangt.

Voering
Het is mogelijk het vouwgordijn te laten voeren. De Luxaflex® Roman Shades

worden gevoerd volgens de zogenaamde ‘kussensloopmethode’. Hierbij is ook

de achterkant van het vouwgordijn één mooi geheel. De voering wordt standaard

kleurgecoördineerd geleverd, naar keuze in een lichtdoorlatende of dim-out

uitvoering. U kunt zelf echter ook voor een andere kleur kiezen indien u dit wenst.

Volant en Zweedse volant
Voor een extra mooie afwerking en bescherming van

de stof kan het vouwgordijn worden uitgevoerd met een

extra strook stof aan de onderzijde; de volant. Naast de

standaard volant bestaat er nu een Zweedse volant die

te allen tijde zichtbaar blijft.

Roman Shades24

Kettingbediening
Standaard worden Luxaflex® Roman Shades uitgevoerd met een kettingsysteem. De ketting met

kettinggewicht kan zowel links als rechts worden geplaatst. De lengte van de ketting wordt afgestemd

op de hoogte van het vouwgordijn. Indien u een andere lengte wenst dient u dit bij de bestelling

aan te geven. Bij vouwgordijnen van zware stoffen en bij gevoerde vouwgordijnen wordt automatisch

een grotere overbrenging in de rail geplaatst om ook deze gordijnen makkelijk te kunnen bedienen.

Elektrische bediening
Voor uw gemak, of bijvoorbeeld voor moeilijk bereikbare ramen, kan een vouwgordijn worden

uitgevoerd met een elektrisch bedieningssysteem. De motor wordt onzichtbaar weggewerkt in de

bovenrail. Vraag uw dealer naar de verschillende mogelijkheden.

Montagesteunen
Bij het vouwgordijn worden standaard universele wand-plafondsteunen meegeleverd. Wanneer het

vouwgordijn meer naar voren geplaatst dient te worden, zijn aparte voorsprongsteunen verkrijgbaar.

Voor kunststof kozijnen waarin niet geschroefd mag worden zijn er speciale steunen verkrijgbaar die

bovenop het raam worden geklemd.

Zijgeleiding
Voor montage op bewegende deuren of ramen kunt u kiezen voor een systeem met zijgeleiding.

Aan de bovenrail van het bedieningssysteem wordt aan beide zijden een UV-bestendige geleidings-

draad bevestigd. De draad wordt met behulp van kleine steuntjes, onder op het kozijn vastgezet.

Meetinstructies
Het is belangrijk het raam goed op te meten voordat u een vouwgordijn gaat bestellen.

Dagmaat Bij een ‘dagmaat’ wordt standaard � mm van de hoogte en breedte afgetrokken zodat

het product vrij komt te hangen in het kozijn. Dit is vooral belangrijk bij plaatsing tussen het kozijn:

de zogeheten ‘in de dag’ plaatsing.

Blijvende maat Bij een ‘blijvende maat’ wordt geen speling afgetrokken. Er wordt exact de maat

geleverd die is besteld. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie in het geval van ‘in de dag’ plaatsing,

zodat het product vrij hangt in het kozijn!

2�
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Op de dagplaatsing

Het vouwgordijn wordt op het kozijn gehangen.

• Meet de breedte van het kozijn boven en onder.

• Meet de hoogte van het kozijn links en rechts.

• Bepaal de overlapping van het product op het kozijn.

• Bestel de kleinst gemeten maat inclusief de overlap in mm.

• Geef uw keuze aan: dagmaat of blijvende maat.

In de dagplaatsing

Het vouwgordijn wordt in het kozijn gehangen.

• Meet de breedte van het kozijn boven, middenin en onder.

• Meet de hoogte van het kozijn links en rechts.

• Bestel de kleinst gemeten maat in mm, niet in cm!

• Geef uw keuze aan: dagmaat of blijvende maat.

Let op!

• Kijk of er geen verwarmingsbuizen, deur-, raamhendels of andere obstakels in de weg zitten.

• Indien geen dagmaat of blijvende maat wordt opgegeven, zal door de fabriek standaard dagmaat

worden gehanteerd.

Symbolenverklaring stof
Op de achterkant van de stofstalen van de Luxaflex® Roman Shades collectie vindt u informatie over

de samenstelling van de stoffen en andere specificaties. Hieronder vindt u een korte uitleg van de

gebruikte symbolen.

Chemisch
reinigen

Droogtrommel Machinewas Niet bleken Strijk-
temperatuur

Ringen
mogelijk

Vlamvertragend Dim-out
voering

Lichtdoorlatende
voering

Koordbies
mogelijk

Knoopsluiting
mogelijk

Prijsgroep:
E, 1, 2, �, S

Patroonrichting
stof horizontaal

Patroonrichting
stof verticaal

Stofbreedte/
hoogte

Maximale breedte
vouwgordijn

Maximale hoogte
vouwgordijn

Band

Kamerhoog

2�

Uw persoonlijke Luxaflex® Roman Shade

In een aantal eenvoudige stappen stelt u uw eigen vouwgordijn samen.

1 Stofkeuze (zie stofcollectie in de winkel) Luxaflex® stof nr.

2 Modelkeuze (zie overzicht op pagina 22/2�)

Segmenta Ja Nee

3 Voering (zie pagina 20)

Op de achterkant van de stofstalen in de winkel vindt u informatie of een stof geschikt is om te

voeren. Op de stofstaal staat vermeld welke stof standaard wordt toegepast. Wilt u een afwijkende

kleur, dan kunt u kiezen uit een voeringstof van dezelfde stofkwaliteit. U vindt alle mogelijke

voeringen in de stof-selectie-waaier nr. 2.�.

Standaard uni Standaard dim-out Afwijkend, Luxaflex® nr.

4 Uitvoering met volant (zie pagina 24) Ja Nee Zweedse volant Ja Nee

5 Uitvoering met Luxaflex® Finishing Option (zie pagina 16-21) Ja Nee

Koordbies kleur nr. Knoopsluiting kleur nr.

Ringen kleur nr. Band kleur nr.

6 Bedieningssysteem (zie pagina 2�)

Elektrisch (vraag de dealer om verschillende opties)

Ketting links Ketting rechts Ketting kleur wit Ketting kleur metaal

7 Montage (zie pagina 2�) Universeel Voorsprongsteun Kunststofsteun

8 Zijgeleiding (zie pagina 2�) Ja Nee

9 Maat vouwgordijn (zie instructie pagina 2�)

Breedte in mm Hoogte in mm

In de dag Op de dag Dagmaat Blijvende maat

26 Roman Shades
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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® 200�.

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
Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht
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