Verticale Jaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen
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PVC

Verticale Jaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen
Een grootse stijl voor grote ramen,
schuifdeuren en ramen in ongebruikelijke
vormen – Luxaflex® Verticale Jaloezieën
zorgen voor een optimale lichtregulering
en privacy in elke kamer van uw huis.
Onze collectie biedt een ruime keuze
aan transparanties, lamelbreedten en
materialen voor uw huis. Van een klassiek
huis tot eigentijds wonen, onze luxe
materialen en stoffen harmoniëren perfect
met elke kamerinrichting.

Naast kleur
was ook lichtregulering een
belangrijke
wens
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Child Safety
Ontworpen met oog voor veiligheid
Bij Luxaflex® beschouwen we kinderveiligheid als een top prioriteit. Producten in
huis veiliger maken voor baby's en kinderen is een integraal onderdeel van onze
ontwerpfilosofie. U kunt onze comfortabel en soepel werkende Verticale Jaloezieën
bedienen met een eenvoudige stangbediening voor ultiem gemak en comfort. Onze
gemotoriseerde bediening door middel van afstandsbediening of wandschakelaar is de
perfecte keuze wanneer u veel ramen heeft.

Stangbediening
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PowerView®
Motorisation
Stel u een wereld voor waarin uw raam
bekleding 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 uw Luxaflex® producten te
bewegen, of het nu gaat om een enkel raam
of uw hele huis.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is en blijft een
belangrijke factor bij het samenstellen van onze collecties. Bij
deze collectie Verticale Jaloezieën
is één stof zelfs compleet PVC-vrij
en heeft het een Cradle to Cradlecertificaat omdat het kan worden
gerecycled en hergebruikt. Een
stof met het Cradle to Cradlecertificaat is een kroon op uw
interieur! De aluminium lamellen
eGoed n
morge

van Luxaflex® zijn gemaakt van
98% gerecycled aluminium. Een
keuze voor duurzaamheid zonder
in te boeten aan kwaliteit.
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Verticale Jaloezieën zijn de perfecte
oplossing voor schuine ramen
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Schitterende stoffen

Moderne metallic ontwerpen

Ons prachtige assortiment van kleuren,
patronen, rijke structuren en transparanties
– van delicate transparante stoffen tot
opvallende structuren – helpt u om het
perfecte evenwicht te vinden tussen licht,
privacy en stijl.

Onze unieke ontwerpen in verschillende
kleurcombinaties creëren een unieke look
voor ramen met een zachte metallic gloed. De
uiterst duurzame en veerkrachtige aluminium
lamellen zijn perfect voor elke kamer.

Vlamvertragende stoffen
Voor commerciële projecten biedt onze Decocollectie een reeks vlamvertragende stoffen.
Met behulp van het referentienummer op de
stalenkaart vindt u snel het corresponderende
zichtstaal in het Deco-gedeelte.

U voelt zich perfect thuis in
iedere kamer
Speel met licht en schaduw met onze
PVC-collectie en de uitgebreide keuze
aan geperforeerde lamellen. Als u twee
perforatiepatronen in een lamel combineert,
kunt u zelfs nog beter regelen hoeveel
licht de kamer binnenkomt. Nieuw in deze
collectie zijn verschillende mooie prints,
waaronder enkele met een zeer natuurlijke
uitstraling.

7

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp.

Lichtregulering, energieefficiëntie 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 dealer
de mogelijkheden en ontdek het
brede assortiment producten en
materialen die aansluiten bij jouw
stijl.

Je lokale 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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