Verticale Jaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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PVC

Verticale Jaloezieën
Moderne en sfeervolle bekleding voor grote
ramen
Luxaflex® brengt met haar nieuwe
collectie verticale jaloezieën een
keur aan mogelijkheden om zelf het
invallende licht en het doorzicht
in uw huis optimaal te reguleren.
Door hun strakke uitstraling zijn
verticale jaloezieën zeer geschikt
voor eigentijdse interieurs, voor
grote ramen, schuifdeuren of zelfs
afwijkende raamvormen. De collectie
biedt een eindeloos scala aan kleuren,
patronen, rijke structuurweefsels
en transparanties. Aangevuld met
aluminium en PVC lamellen, die ook

verkrijgbaar zijn in geperforeerde
uitvoeringen, biedt dit product bijna
ongekende mogelijkheden.

“Naast

kleur was
ook lichtregulering

een belangrijke
wens”
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Verticale Jaloezieën
Lamelbreedte

Mono bediening

Zowel de stoffencollectie als het
aluminium en PVC assortiment zijn
beschikbaar in diverse breedtes. U
kunt, al naar gelang het materiaal en
uw persoonlijke wensen, kiezen voor
lamelbreedtes vanaf 50 mm tot zelfs
250 mm.

Met slechts 1 bedieningsketting kunt
u zowel de lamellen opzij schuiven als
draaien. Deze comfortabele bediening
biedt Luxaflex® nu als standaard aan.

Een persoonlijk, opvallend en speels
effect creëert u door te kiezen voor
een combinatie van stoffen in één
verticale jaloezie. U kunt bijvoorbeeld
een uni stof prachtig aan laten
sluiten op een dessin stof in dezelfde
kleurstelling.
127 mm stof

70 mm aluminium
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Duurzame materialen
Bij het samenstellen van de
collectie is er veel aandacht
uitgegaan naar duurzaamheid.
Er is zelfs een stof die gemaakt
is van PVC-vrij materiaal
dat industrieel kan worden
hergebruikt. Een stof met het
Cradle to Cradle certificaat, een
visitekaartje voor uw interieur!
De Luxaflex® aluminium
lamellen worden voor 98%
gemaakt van gerecycled
aluminium. Een keuze voor
duurzaamheid zonder aan
kwaliteit in te boeten.

Aluminium
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“Wat een geweldige
uitstraling, stoer,
robuust en toch
warm”
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250 mm
Luxaflex® Panels
De 250 mm Luxaflex® Panels zijn stijlvol
en praktisch en geven een krachtig en
eigentijds beeld. Ze combineren de
functionaliteit van verticale jaloezieën
met de warme, moderne uitstraling
van paneelgordijnen.
Indien u voor de 250 mm Luxaflex®
Panels kiest, kunt u tevens een
persoonlijk accent toevoegen met
de Finishing Options, een exclusieve,
eigentijdse toevoeging van aluminium
of houten baleinen.
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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
raamdecoratie steeds optimaal
op uw persoonlijke situatie is
afgestemd.

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

