Horizontale Jaloezieën
Een designklassieker die licht en privacy regelt
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Couture Collectie: Deze exclusieve
ontwerpen vinden de traditionele uitstraling
van horizontale jaloezieën opnieuw uit.
Subtiele dessins en tactiele structuren
creëren een unieke stijl voor je ramen.

Horizontale Jaloezieën
Maak een keuze tussen subtiele dessins of
gewaagde en mooie texturen
De Luxaflex® collectie Horizontale
Jaloezieën biedt elegante lichtregeling
in combinatie met een schitterend
assortiment modieuze kleuren, rijke
texturen en exclusieve dessins, waarmee
je elk raam geheel naar je eigen stijl een
metamorfose kunt geven. Je herkent
Luxaflex® Horizontale Jaloezieën aan hun
kwaliteit en de vormgeving, waarbij gelet is
op elk detail.

De zachte witte
fluwelen textuur
brengt warmte
in huis

De lamellen zijn in vijf breedtes beschikbaar,
van 16 tot 70 mm. Dit product biedt
unieke oplossingen voor ramen van alle
afmetingen.
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Kindveiligheid
Ontworpen met oog voor veiligheid
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt daarom een integraal
onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Wij bieden optimale veiligheid in onze raamdecoratie
voor huizen met peuters en jonge kinderen. Van koordloze alternatieven tot volledig
elektrische systemen - Luxaflex® biedt een keur aan innovatieve bedieningssystemen die
zijn ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving. Bezoek jouw plaatselijke
Luxaflex®-showroom voor deskundig advies over de juiste bediening, jouw ramen en jouw huis.

Bedieningsopties
Met behulp van ons LiteRise®-koordloze systeem kun je de jaloezie met slechts één enkele
beweging optrekken of neerlaten. Hierdoor wordt de kindveiligheid vergroot en wordt
tegelijkertijd een strakke, opgeruimde uitstraling verkregen.

Ons Top Down / Bottom Up
systeem is het meest veelzijdige
bedieningssysteem op het gebied van
lichtinval en privacy. Je kunt simpel
de bovenbak en onderzijde van uw
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jaloezie onafhankelijk van elkaar of
gecombineerd bedienen. Een handige
knopbediening om de lamellen te
tuimelen zorgt voor het regelen van licht
en privacy.

PowerView Motorisation
®

Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie
is afgestemd op je voorkeuren, zich automatisch
aanpast en zo op ieder moment van de dag dé
perfecte sfeer creëert in elke ruimte. Dat is het gemak
van PowerView® Motorisation.
Stel eenvoudig je raamdecoratie in op de gewenste
positie en bedien en programmeer het met de
PowerView® App vanaf je smartphone of tablet. Een
revolutionair nieuw systeem dat je raamdecoratie
automatisch bedient op ieder gewenst moment van
je dag. Bekijk de complete PowerView® collectie voor
alle informatie.
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Duurzame materialen
Bij de Luxaflex® collectie
Horizontale Jaloezieën staat
duurzaamheid centraal. De
jaloezieën worden zowel van
98% gerecycled aluminium
vervaardigd als ontworpen
volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Met onze horizontale
jaloezieën kan er efficiënter met
warmte worden omgegaan en
kan de lichtinval beter worden
geregeld. Een keuze voor
duurzaamheid zonder in te
boeten aan kwaliteit.
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Verdubbel uw zicht
MegaView® Horizontale Jaloezieën bieden je het extra zicht en de extra privacy waar je mogelijk naar op zoek bent. Deze
jaloezieën sluiten op dezelfde manier als normale horizontale jaloezieën, maar wanneer je ze opent, wordt het uitzicht naar buiten
verdubbeld, terwijl de privacy behouden blijft wanneer de jaloezieën dicht of naar beneden zijn. Nu ook verkrijgbaar met opties als
ketting- en elektrische bediening.
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Koordgewicht en tuimelstang met een
houtaccent

Lamel komt terug in het design van de onderlat

Sierlijke opties
Ellisse® combineert een exclusief design
met de functionaliteit van horizontale
jaloezieën. Het strakke design van de
kleurgecoördineerde lamellen, onderlat,
koordgewicht en tuimelstang geeft ramen
een uiterst modieuze uitstaling. Kies voor
de moderne stijl van onze lamellen van
50 of 70 mm en geeft je jaloezieën een
persoonlijk tintje door te kiezen uit ons
ruime assortiment sierlijke ladderbanden.
Je kunt er zelfs voor kiezen om aluminium
lamellen met warme houtaccenten
te combineren om zo een uniek
stijlstatement te maken.

Elegant design
in combinatie
met een
modieuze stijl
die bij me past!
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Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp.

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak
van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de

innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer,
elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.
The Art of Window Styling

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com
Laat je inspireren

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

Je Luxaflex® dealer beoordeelt de
lichtinval, meet het raam op en
zorgt ervoor dat de producten
perfect op maat gemaakt worden
voor je huis.

Bekwame vakmensen vervaardigen
je op maat gemaakte product met
zorg en aandacht voor detail.

Ontspan en laat Luxaflex® dealers
doen wat zij het beste kunnen,
wetende dat je vijf jaar garantie
geniet.
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