Terrasoverkapping & Serrezonwering
Wonen, comfort en buitenleven verenigd

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Terrasoverkapping
Binnen genieten van buiten
Met een Luxaflex® Terrasoverkapping
kunt u langer genieten van uw tuin
met het comfort van binnen. Het hele
jaar door ervaart u het buitenleven
in een aangenaam klimaat! De
Luxaflex® Casa onderscheidt zich in
kwaliteit, design en functionaliteit. De
combinatie van glas en aluminium
zorgt voor een sterke en elegante
constructie.
De overkapping wordt volledig op
maat gemaakt met een maximale

breedte van 6 meter op slechts 2
palen. De constructie kan worden
voorzien van extra ondersteuning
door de inzet van een aanvullende
middenpaal, zodat een maximale
breedte van 11,5 meter behaald kan
worden. Het aluminium design met
gelaagd glas 5.5-2 (sneeuwbelasting
70 kg/m2) en asymmetrische palen,
geplaatst op de uiteinden, geven de
terraskamer een duurzame en mooi
afgewerkte uitstraling.
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“Heerlijk

genieten,

zowel overdag
als ’s avonds”
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Casa
Af te stemmen op uw
persoonlijke smaak
Luxaflex® Casa biedt een uitgebreide
keuze aan zowel mogelijkheden en
modellen als de uitvoering en montage.
De Casa wordt geleverd in twee stijlen;
de Casa Modern of de Casa Classic.
De terrasoverkapping heeft standaard
een bladvanger en is afgewerkt met
hoogwaardig aluminium kopschotten
zodat nagenoeg geen schroeven
zichtbaar zijn. De Casa is standaard te
verkrijgen in de kleuren ivoor, RAL 9016
en antraciet structuur. Andere RALkleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Glazen paneeldeuren en verlichting in de Casa maken
de (zomer)avonden nog aangenamer.
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Voor heerlijk tuincomfort
Uw eigen stijl doorgevoerd in uw terraskamer
Wilt u uw terrasoverkapping verder
verfijnen naar uw smaak? Dat is
mogelijk! Verleng uw (zomer)avonden
met sfeervolle, energiezuinige,
dimbare LED verlichting al dan niet in
combinatie met een heater. Maak van
de Casa een terraskamer door te kiezen
voor een spie met complete zijwand
óf een prachtig windvast Luxaflex®
Beaufort® Screen. Alle zijden zijn af te
sluiten met glazen paneeldeuren. Met
de Casa kunt u in alle seizoenen volop
genieten van het buitenleven.
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“Heerlijk

verantwoord
genieten van
de zon”
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Serrezonwering
Een stijlvol warmte- en lichtreducerend schild
Voor serres, glazen daken en
lichtkoepels heeft Luxaflex® speciale
zonwering ontwikkeld. Luxaflex®
Serrezonwering vormt als het ware
een warmte- en lichtreducerend schild
boven of rondom het vertrek. Het
product beschermt uw interieur en
houdt uw huis koel, zodat u optimaal
kunt genieten van uw serre.
Luxaflex® Outdoor Serrezonwering:
- Houdt uw serre en huis koel.
- Op ieder serredak te monteren.
- Fraai, solide en uniek ontwerp.

- Ook gedeeltelijk vrijstaand te
monteren (Omega Oase).
- Grote keuze doeken uit de Luxaflex®
Outdoor Collection.
Luxaflex® Outdoor Serrezonwering
biedt een uitgebreide keuze aan
zowel mogelijkheden en modellen
als de uitvoering en montage. In deze
brochure vindt u een overzicht van de
modellen met de daarbij mogelijke
personalisatieopties. Uw Luxaflex®
dealer adviseert u graag bij het maken
van de juiste keuze!
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Modellen
Kies het model, geschikt voor de juiste toepassing

Omega, zowel een functionele als een decoratieve
zonwering!
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Omega
Voor terrasoverkappingen, serres
en erkers is er speciale zonwering
ontwikkeld. Deze vormt als het ware
een warmte- en lichtreducerend
schild boven of rondom het vertrek.
Het fraaie, solide en unieke ontwerp
wordt gecombineerd met een ruime
keuze doeken uit de Luxaflex® Outdoor
Collection.

Omega Oase
De Luxaflex® Omega Oase is een fraaie
zonwerende overkapping aan uw
gevel. In opgetrokken toestand heeft
u vrij zicht en wordt de lichttoetreding
niet beperkt.

Powerrailverlichting
Verleng uw zomeravonden met sfeervolle en
praktische energiezuinige LED verlichting.

Heater
Heerlijk genieten, ook als het wat frisser wordt.

Elektrische bediening
Alle zonwering van Luxaflex®
Outdoor wordt standaard
elektrisch uitgevoerd, verkrijgbaar
met Somfy® Orea RTS motor of
Somfy® Sunea IO motor.

Zon- en
windautomaat
Bedien uw zonwering volautomatisch, inspelend
op actuele weersomstandigheden. Bij zon gaat het
zonnescherm vanzelf uit en bij teveel wind trekt het
automatisch in.
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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 meet- en
montageservice, zodat uw
zonwering steeds optimaal
op uw persoonlijke situatie is
afgestemd.

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

