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Mooie ramen & het juiste licht kunnen je kamer 
én je stemming veranderen
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Al meer dan 60 jaar staan wij voor “The Art of Window 
Styling” met onze exclusieve en op maat gemaakte raam
bekleding en de oplossingen voor specifieke raammaten en 
vormen. Bij Luxaflex® beginnen geweldige producten met 
een geweldig ontwerp. Lichtregeling, energieefficiëntie, 
privacy en veilige en comfortabel bedieningen zijn slechts 
enkele aspecten die jouw woning slimmer en elk raam 
stijlvoller maken. 

Innovatie – kwaliteit – stijl
Ons internationale designteam creëert exclusieve kleuren en 
ontwerpen met een trendy uitstaling, om jouw persoonlijke 
stijl te weerspiegelen. Onze focus op kwaliteit betekent 
dat ieder product in onze collectie grondig is getest om te 
voldoen aan de Luxaflex® kwaliteitsgarantie en om jou jaren 
gebruiksplezier te bieden.

Duurzaam design
Luxaflex® draagt bij aan een duurzame en gezondere 
leefomgeving met het zorgvuldige ontwerp van onze 
innovatieve producten en de verantwoorde materialen 
die we selecteren. De nieuwste productietechnieken 
ondersteunen deze duurzaamheid. Wij zetten ons er onder 
meer voor in om materialen te recyclen en steeds minder 
restafval te genereren. 

Energie-efficiëntie
Maar liefst 50% van de verwarmings en koelenergie van 
een huis kan via de ramen ontsnappen. Daarom heeft 
Luxaflex® de meest energieefficiëntste raambekleding 
ontworpen om jou te helpen het hele jaar door efficiënt met 
je energie om te gaan.

Privacy en lichtregeling
Onze producten worden ontworpen met een reeks 
flexibele lichtregelings en privacyopties in een exclusief 
assortiment materialen. De stoffen variëren van transparant 
tot lichtdoorlatend naar verduisterend. Deze flexibele 
privacy en lichtregelingsopties worden aangeboden met 
onze innovatieve bedieningssystemen, zowel elektrische als 
handbediende. 

Ontworpen met oog voor veiligheid
Er zijn vele verschillende manieren om jouw Luxaflex® 
producten veilig en moeiteloos te bedienen, inclusief 
innovatieve kindveilige bedieningselementen voor ieder 
raam in jouw woning. Zowel voor draadloze als elektrische 
bedieningssystemen biedt Luxaflex® bekroonde opties voor 
verbeterde kindveiligheid. 

Doe een beroep op deskundig advies
Samen met jouw plaatselijke Luxaflex® adviseur kun jij 
inspiratie opdoen voor de ruimte van je keuze en kun jij 
kennismaken met de producten en materialen die jij mooi 
vindt.

www.luxaflex.com
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 Energiebesparende stijl
Duette® Shades

Meer dan 50% van de verwarmings en koelenergie van een 
huis kan via de ramen ontsnappen. Daarom hebben wij de 
Luxaflex® Duette® Shades ontworpen: om jouw huis ’s zomers 
koel en ’s winters warm te houden. Onze Duette® Architella® 
Shades zijn een innovatie in de branche en zijn de volgende 
generatie in energieefficiëntie. Ze hebben een gepatenteerde 
honingraatinhoningraatconstructie met drie luchtkamers 
die het warmteverlies bij het raam met 40% kan verminderen. 
De ontwerpen van al onze Duette® Shades verhogen de 
energieefficiëntie en helpen ook de akoestiek van de kamer te 
verbeteren.
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Het hele jaar door het licht
filteren en jouw huis isoleren
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Maak een stijlstatement
Rolgordijnen

Breng jouw stijl tot uitdrukking met een persoonlijke touch. 
Luxaflex® Rolgordijnen combineren trendy looks met 
functionaliteit en met bekroonde bedieningssystemen voor 
iedere kamer in jouw woning. Onze rolgordijnen zijn niet 
alleen stijlvol, maar ook bestand tegen hitte en vocht dankzij 
de speciale vuilafstotende en vochtwerende DustBlock® 
coating. Stoffen behandeld met DustBlock® zijn antistatisch 
en zeer eenvoudig te reinigen.
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Slanke stijl
Horizontale Jaloezieën

Deze designklassieker biedt moeiteloze 
lichtregeling en privacy. Onze Horizontale 
Jaloezieën werden in de jaren ’50 door 
Luxaflex® geïntroduceerd en vormen een 
iconische en onverwoestbare stijl voor 
ramen, met uitstekende lichtregeling, 
privacy en inspirerende designs. Je 
herkent Luxaflex® Horizontale Jaloezieën 
aan hun kwaliteit: ze zijn uitgerust 
met lamellen van uiterst veerkrachtig 
aluminium met een “terugspringfunctie”, 
waardoor de jaloezieën hun vorm niet 
verliezen.

Couture-collectie: Exclusieve designs & 
tactiele structuren creëren een unieke stijl 
voor jouw ramen.

MegaView® Jaloezieën: De speciale tuimelfunctie geeft je twee keer 
zoveel doorzicht als bij standaard horizontale jaloezieën.
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Top-Down/Bottom-Up: Bedien je raambekleding vanaf de bovenkant of de 
onderkant, en plaats hem precies waar je wilt voor het perfecte evenwicht tussen 
privacy, licht en uitzicht. TopDown/BottomUp is verkrijgbaar bij Duette® Shades, 
Plissé Shades, Horizontale Jaloezieën, Roman Shades en Nano Rolgordijnen.

Unieke decoratieve look,
met een vorm die bij jouw stijl past
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De elegante stijl van Plissé Shades raakt nooit 
uit de mode. Verlevendig je woonkamer, geef je 
serre nieuw elan of verander de slaapkamer in een 
heerlijke plek van ontspanning en rust. Plissé Shades 
zijn ook ideaal voor draaikiepramen en dakramen, 
want Plissé Shades passen perfect in het kozijn. Dat 
kan zelfs zonder gaten te boren, met als resultaat een 
nette, stijlvolle afwerking. 

Geplooide 
stijl 
Plissé Shades
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Zachte, stijlvolle stoffen met unieke lichtregeling
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Subtiele stijl 
Facette® Shades

Met de hand vervaardigde Facette® Shades creëren een zacht, 
diffuus licht en hebben handige bedieningsmogelijkheden 
waarmee jij het product eenvoudig omhoog of omlaag kunt 
brengen in de volledig open of gesloten stand. Schuif de 
doorzichtige en ondoorzichtige delen over elkaar heen om van je 
privacy en natuurlijk licht te genieten. Dankzij de hoogwaardige 
afwerking van ieder detail kun je genieten van je uitzicht, 
moeiteloos de lichtinval aanpassen of desgewenst gewoon wat 
extra privacy creëren.
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Geraffineerde 
stijl
Roman Shades

Decoreer jouw ramen met een exclusieve, 
gestructureerde look. De zachte stoffen van Luxaflex® 
Roman Shades voegen stijl toe aan ramen en geven 
elke kamer een luxe uitstraling. Ons assortiment 
lichtfilterende en kamerverduisterende stoffen, 
aangevuld met speciale voeringen, kun je ook 
toepassen als gordijnen en zo verschillende stoffen 
en transparanties combineren. 
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Stijl voor 
grote ramen
Verticale Jaloezieën

Elegante eenvoud voor grotere ramen. Verticale 
Jaloezieën vormen een stijlvolle en praktische oplossing 
voor standaardramen, schuifdeuren en grote ramen 
die van de vloer tot het plafond reiken. Van het licht 
genieten is geweldig, maar soms is extra bescherming 
tegen de zon nodig, omdat een kamer door grote 
ramen oncomfortabel warm kan worden. Om extra 
pricacy te creeëren kun je de lamellen van je verticale 
jaloezieën eenvoudig tuimelen. Met gesloten lamellen 
wordt je interieur beschermd tegen uvstraling en 
helpt verkleuring van meubels, tapijten en vloeren te 
voorkomen. Kies voor lamellen van aluminium of pvc 
met de combinatiedesigns om een individuele look te 
creëren.
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Transparante stijl
Silhouette® Shades

De superstijlvolle Silhouette® Shades 
veranderen het felste zonlicht in prachtig 
diffuus, natuurlijk licht. Silhouette® Shades 
zijn gemaakt van twee lagen doorzichtige 
stof en verspreiden zacht licht in jouw 
kamer, terwijl ze de felheid en schittering 
van het licht wegnemen, zodat je 
gewoon van het uitzicht kunt genieten. 
En met onze speciale screenstoffen die 
ontworpen zijn om de warmte van de zon 
te reflecteren en te dimmen, kun jij de 
warmte die de kamer binnendringt met 
25% verminderen.
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Zacht omgevingslicht en
een exclusieve stijl
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Moderne stijl
Twist® Shades

Een onderscheidende stijl met privacy en lichtregeling. Twist® 
Shades bieden een uiterst stijlvolle en eenvoudige manier 
om op elk moment van de dag of nacht van natuurlijk licht te 
genieten. Jij hoeft alleen maar twee stijlvolle stoffen langs elkaar 
te schuiven naar een open, halfopen of volledig gesloten stand 
om de perfecte look voor jouw raam, jouw stemming en je 
huis te creëren. Verminder hinderlijke schitteringen wanneer je 
televisie kijkt en voeg discrete privacy toe aan de badkamer met 
stijlvolle strepen en speelse patronen, om slechts enkele van de 
prachtige motieven in de collectie te noemen.
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Tijdloze stijl
Houten Jaloezieën 

Breng warmte en schoonheid van de 
natuur in jouw woning. Luxaflex® Houten 
Jaloezieën zijn gemaakt van de beste 
houtsoorten en houtalternatieven en 
creëren een tijdloze stijl voor ramen. Onze 
fantastische collectie wordt prachtig op 

maat gemaakt en omvat natuurlijke en 
opvallende houtsoorten die verantwoord 
zijn ingekocht en duurzaam zijn gegroeid 
in beheerde bossen. Meer dan 70% van 
al onze houten jaloezieën wordt gemaakt 
met gebruikmaking van hout met het 

FSC® keurmerk. Let ook eens op de Basic 
collectie, voor toepassingen in ruimtes 
waar het binnenklimaat ongeschikt is voor 
echt hout, zoals bijvoorbeeld badkamers. 
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 Kindveiligheid 
Ontworpen met oog voor veiligheid

Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie 
is afgestemd op je voorkeuren, zich automatisch 
aangepast 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. 

PowerView® Motorisation is verkrijgbaar bij 
Duette® Shades, Plissé Shades, Silhouette® Shades, 
Rolgordijnen, Twist® Shades, Verticale Jaloezieën, 
Horizontale Jaloezieën en Roman Shades. 

Bij Luxaflex® beschouwen we kindveiligheid als een topprioriteit. 
De veiligheid van onze producten vormt daarom een integraal 
onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex® biedt een keur aan 
innovatieve bedieningssystemen die zijn ontworpen met oog voor 
veiligheid, comfort en vormgeving. 

PowerView® 
Motorisation
Smart shades that simplify 
your life
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LiteRise®

Het LiteRise® systeem maakt het optrekken en neerlaten van 
raambekleding makkelijker dan ooit. Duw de onderlat gewoon 
omhoog om de raambekleding op te trekken en trek hem 
naar beneden om ze neer te laten. Dankzij het gepatenteerde 
ontwerp blijft je raambekleding op hun plaats ongeacht de 
positie.

LiteRise® is verkrijgbaar bij Duette® Shades, Plissé Shades, 
Silhouette® Shades, Rolgordijnen en Horizontale Jaloezieën.

SmartCord®

Het bekroonde Luxaflex® SmartCord® gebruikt een uittrekbaar 
koord dat altijd op dezelfde lengte blijft wanneer jij je 
raambekleding opent of sluit. 

SmartCord® is verkrijgbaar bij Duette® Shades, Plissé Shades, 
Silhouette® Shades en Roman Shades.

Doe een beroep op deskundig advies 

Bij jouw plaatselijke Luxaflex® showroom kun je terecht om onze producten en bedieningssystemen te bekijken en voor deskundig 
advies over de juiste raambekleding voor je woning.



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® 2017.

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

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

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

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


