Rolgordijnen

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Patroon Transit: Het extra brede patroon is
uitermate geschikt voor bredere ramen waardoor
u daarvan een uniek stijlstatement kunt maken.

Rolgordijnen
De modernste trendontwerpen en kleuren
De collectie Luxaflex® Rolgordijnen
biedt een breed scala aan prachtige
stoffen met modieuze structuren
en dessins in een schitterend
kleurenpalet. De speciale Boutique
Collectie biedt onze modernste
trendontwerpen en kleuren. Deze
unieke collectie, die alles van
opvallende kleuren tot subtiele
ontwerpen biedt, sluit daarmee bij
uw woonstijl aan en geeft uw ramen
een echt modieuze uitstraling
-ongeacht het type woning.

“De kleuren
van onze
rolgordijnen
hebben onze

woonkamer
helemaal
getransformeerd”
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PowerView
Motorisation
™

Stel u een wereld voor waarin uw
raambekleding anticipeert op uw
behoeften en zichzelf automatisch
aanpast om zo ‘s ochtends, ‘s
middags en ‘s avonds de perfecte
sfeer te creëren. Dat is de kracht van
PowerView™ Motorisation. Het enige
wat u hoeft te doen is PowerView™
programmeren met de PowerView™App op uw smartphone of tablet om al
uw Luxaflex® producten te bewegen,
of het nu gaat om een enkel raam of
uw hele huis.

Lazy

Day

LiteRise® bedieningssysteem
Het LiteRise® systeem maakt het
optrekken en neerlaten van rolgordijnen
makkelijker dan ooit. Duw de onderlat
gewoon omhoog om de rolgordijnen
op te trekken en trek hem naar

beneden om ze neer te laten. Dankzij
het gepatenteerde ontwerp blijven uw
rolgordijnen op hun plaats ongeacht
de positie en doordat er geen koorden
meer zijn is het veiliger voor kinderen.
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Child Safety
Bij Luxaflex® beschouwen
we kindveiligheid 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
bedieningssystemen
ontworpen met veiligheid,
comfort en schoonheid in
gedachten.

DezeINTERACTIVE
brochure is PRINT
interactief

Download
thegratis
free Layar
Download de
LayarApp
App

Scan this
dezepage
pagina

Discover
Ontdek
deinteractive
interactievecontent
inhoud

SCAN WITH LAYAR
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Decoratieve
Finishing Options
Geef uw rolgordijn een extra speciale uitstraling met een opvallende decoratieve
onderlat, een stijlvolle decoratieve roede, of voeg schulpranden of biezen toe.

“Ik hou van de
design opties
waardoor
ik mijn
persoonlijke

rolgordijn
kan creëren”
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Nano
Rolgordijn
Luxaflex® Nano Rolgordijnen vormen
de perfecte oplossing voor deuren
en draai- en kiepramen. U kunt
ze monteren zonder te boren of
schroeven te gebruiken en met de
kindvriendelijke koordloze systemen
zijn ze eenvoudig te plaatsen. Met
de veelzijdige Top Down/Bottom Up
optie kunt u uw Nano rolgordijn van
boven naar beneden en van beneden
naar boven bewegen of in het midden
van het raam positioneren, zodat
het beantwoordt aan uw privacy
behoeften en ook het zonlicht
binnenlaat.
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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.

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 meeten montageservice, zodat
uw raamdecoratie steeds
optimaal op uw persoonlijke
situatie is afgestemd.

luxaflex.com
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Alle rechten van deze uitgave zijn 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® 2016.

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