
 Terraszonwering
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
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Zon, licht en warmte. Het lijken 

vanzelfsprekende elementen, geen 

zaken waar je vaak lang bij stil staat. 

Toch hebben ze de grootst mogelijke 

invloed op ons woongenot. Zelfs op 

hoe we in ons vel zitten. Een goede 

regeling van licht en warmte geeft u 

een prettig gevoel en meer comfort. 

U kunt zowel binnen als buiten 

optimaal genieten in uw eigen stijl.

Terraszonwering beschermt tegen 

warmte en licht, zowel op uw terras 

als in uw woning. Uw keuze wordt 

bepaald door de gewenste uitvoering, 

afwerking en vormgeving.

Luxaflex® Terraszonwering is uitermate 

geschikt voor zowel brede als smalle 

gevels en maakt ongehinderde 

doorloop onder de zonwering 

mogelijk.

Terraszonwering van Luxaflex® staat 

100% voor:  

•  Optimale combinaties van 

functionaliteit en design.

•  Alle mogelijkheden voor een personal 

touch.

• Gegarandeerd het gewenste comfort.

• Innovatieve oplossingen.

• Duurzaamheid.
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De kracht van 
Luxaflex® Outdoor

✓  TÜV gecertificeerd volgens DIN EN 13561:2009.
✓  CE gecertificeerd.
✓  Alle Terrasschermen voldoen aan de Europese richtlijnen 

voor buitenzonwering.
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 Terraszonwering
Beschermt tegen warmte en licht zowel op 
uw terras als in uw woning

Luxaflex® Terraszonwering is 

uitermate geschikt voor zowel 

brede als smalle gevels en maakt 

ongehinderde doorloop onder 

de zonwering mogelijk. De 

terraszonwering beschermt niet 

alleen tegen warmte en licht in uw 

woning, u kunt ook op uw terras 

genieten van een welkome 

schaduw.

Luxaflex® Terraszonwering biedt 

een uitgebreide keuze aan zowel 

mogelijkheden en modellen als de 

uitvoering en montage.

In deze brochure vindt u een 

overzicht van de modellen en de 

daarbij mogelijke personalisatie opties.

Uw Luxaflex® dealer adviseert u graag 

bij het maken van de juiste keuze!



6

Een prachtige ontwikkeling in 

terraszonwering heet Luxaflex® Fiora 

Grande. Dit scherm biedt u veel voordelen 

zoals optimaal zoncomfort, een perfecte 

integratie met de gevel en jarenlang 

gebruiksgemak. Een volledig gesloten 

cassettescherm dat ondanks de kleine 

afmetingen van de cassette op grote 

breedtes verkrijgbaar is. Daarnaast is de 

Fiora Grande een scherm dat geopend net 

zo mooi is als in gesloten toestand.

-  Zeer geschikt voor grote ramen, 

gekoppeld tot 12 meter.

-  Rustige vormgeving zonder zichtbare 

schroeven en kabels.

-  Bijzonder strakke en compacte cassette.

-  Plaatsing strak tegen de gevel, zonder kier.

-  Zeer sterke en duurzame Dyneema® 

knikarmen.

-  Gekoppeld leverbaar tot grote breedtes, 

optioneel met doekspleet-afdichting.

-  Bijzonder onderhoudsvriendelijk.

-  De hardware is leverbaar in alle 

RAL-kleuren.

-  Optioneel geïntegreerde RGB-LED 

verlichting in knikarmen en onder 

cassette.

-  Indien gewenst kan de kleur van de 

kopschotten en de voorlijst in een andere 

RAL-kleur geleverd worden voor een 

modern accent.

 Fiora Grande
Voor optimaal zoncomfort

Breedte max.: 740 cm, gekoppeld tot 1200 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm
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Fiora Compact
Speciaal voor de kleine terrassen

Breedte max.: 450 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300 cm

De Luxaflex® Fiora Compact biedt net als de Luxaflex® Fiora Grande optimaal 

zoncomfort, een perfecte integratie met de gevel door de smalle cassette én 

jarenlang gebruiksplezier. De Fiora Compact is speciaal ontwikkeld voor kleine 

ramen, kleine terrassen en een smalle gevel die vragen om een scherm met 

een compacte elegante cassette. De compacte, volledig gesloten cassette is 

eenvoudig strak tegen de gevel te monteren en sluit hier netjes op aan.

-  Rustige vormgeving zonder 

zichtbare schroeven en kabels.

-  Bijzonder strakke en compacte 

cassette.

-  Bijzonder onderhoudsvriendelijk.

-  Plaatsing strak tegen de gevel, 

zonder kier.

-  Zeer sterke en duurzame 

Dyneema® knikarmen.

-  Zeer geschikt voor kleine ramen, 

kleine terrassen en balkons.

-  De hardware is leverbaar in alle 

RAL-kleuren. 
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De Luxaflex® Spectra™ Nova is een door ontwikkeling van het al jaren meest 

verkochte terras scherm in Nederland. Dit topklasse scherm heeft een zeer 

hoge afwerkingsgraad en is zeer elegant door de slanke vormgeving. Door 

de enorme keuze aan doek dessins en cassettekleuren kan de Spectra™ Nova 

precies naar uw persoonlijke smaak aangepast worden. De Spectra™ Nova 

verhoogt uw comfort en beschermt tegen hinderlijk zonlicht terwijl uw ramen 

en deuren gewoon geopend kunnen worden.

-  Slanke, elegante vormgeving. 

-  Volledig gesloten systeem. 

-  Zeer sterke en duurzame 

Dyneema® knikarmen.

-  Uitvoerbaar tot maximaal 5,5 

meter breed.

-  Ook zeer geschikt voor balkon-

situaties.

-  De hardware is leverbaar in alle 

RAL-kleuren. 

Spectra™ Nova
Uniek in eenvoud en design

Breedte max.: 550 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm
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 Smart Choice 
Een scherp geprijsde lijn terrasschermen

Luxaflex® heeft een extra aantrekkelijk 

concept: het Smart Choice terras-

scherm. Het Smart Choice scherm heeft 

zeer sterke en duurzame Dyneema® 

knikarmen en een volledig gesloten 

cassettesysteem met een elegante, 

slanke uitstraling. Hierdoor is het doek in 

opgerolde toestand niet onderhevig aan 

weersinvloeden.

Dit scherm is eenvoudig toe te passen 

door het makkelijke 3-stappensysteem.

1.  U kiest uit het speciaal geselecteerde 

kleurenpalet een fraai doek.

2.  U kiest uit de selectie een bijpassende 

profielkleur.

3.  U bepaalt de maat.

Natuurlijk wordt dit scherm elektrisch 

en met afstandsbediening uitgevoerd, 

maar ook handbediening is mogelijk. 

Smart Choice is aantrekkelijk qua stijl en 

bovendien extra scherp geprijsd.

S
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A
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O
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E
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XAFLEX ®

Breedte max.: 550 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300 cm
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De Ponto Doble is een buitengewoon krachtige, dubbele, vrijstaande terras-

zonwering. Speciaal ontworpen voor de grotere open ruimtes in één keer met twee 

schermen te overspannen. De zonwering creëert gemakkelijk een comfortabele 

omgeving en zorgt voor extra schaduw voor de zonnige dagen. De Ponto Doble 

wordt altijd geleverd met acryldoek, waarbij keuze uit de volledige collectie 

mogelijk is. Standaard levering is in wit of zwart, maar daarnaast is deze in elke RAL-

kleur te leveren. Een elektrisch bediende dubbele luifel waar met één druk op de 

knop beide doeken te gelijk worden uitgerold. Ook mogelijk met handbediening.

-  Heeft een slanke, elegante 

vormgeving.

-  Heeft een volledig gesloten 

cassettesysteem.

-  Beschikt over zeer sterke en 

duurzame Dyneema® knikarmen.

 Ponto Doble
Ruimtelijk en comfortabel

Breedte max.:  600 cm
Uitval max.:  300 cm per zijde
Oppervlakte max.:  600 cm x 600 cm
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Infini 
Met ongekende mogelijkheden

De Infini is een terraszonwering met 

ongekende mogelijkheden. Dit scherm 

weet wel raad met moeilijke situaties als 

het overkappen van een lange, smalle 

binnentuin of een enorm groot terras. 

Dankzij een mooi geconstrueerde 

muurbeugel is deze luifel dichter bij de 

muur gemonteerd dan andere modellen. 

Het is kleiner van formaat, ziet er slanker 

uit en is zeer eenvoudig te monteren. De 

zeer sterke Dyneema® knikarmen bieden 

een lange levensduur en kennen een 

uitzonderlijke grote doekspanning. Bij 

een lange, smalle binnentuin kunnen de 

armen van de Infini zo geplaatst worden 

dat deze over elkaar heen schuiven.

Het is een mooi, stoer scherm door het 

open karakter van de cassette. Standaard 

wordt de Infini geleverd in wit en zwart, 

daarnaast in elke RAL-kleur leverbaar. 

-  Een zeer grote breedte en uitval 

mogelijk.

-  De mogelijkheid om smalle breedtes 

met grote uitval te overbruggen.

Breedte max.: 700 cm (gekoppeld tot 1500 cm)
Uitval max.:  400 cm (breder dan 600 cm, 

max. 350 cm)
Uitvalhoek:  5 tot 45 graden
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Met de Imagine Studio van Luxaflex® 
Outdoor kunt u zonwering uitkiezen, 
welke perfect bij uw huis en interieur 
past. Deze online en interactieve studio 
biedt u de mogelijkheid om zelf uw 
zonwering te ontwerpen en zo te zien 
welk scherm en doek het beste bij u past. 
Bij de Imagine Studio van Luxaflex® 
Outdoor kiest u eerst voor het type 
zonwering en selecteert u daarna uw 
favoriete kleur en dessin. Het product is 
vervolgens zowel gedetailleerd als in zijn 
geheel te bekijken in een sfeerimpressie, 
zodat u zich goed kunt voorstellen hoe 
het product bij u thuis zou staan.

Dus test uw eigen creativiteit en ga 
nu naar www.luxaflex.com.
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Lava grijs
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U creëert harmonie, zowel binnen en buiten, door voor zonwering 

te kiezen die qua kleur en uitstraling perfect aansluit bij uw interieur. 

Laat u daarom inspireren door de uitgebreide Outdoor collectie van 

Luxaflex®.

De collectie omvat vele exclusieve en trendy doeken, in diverse 

kleurgroepen en is af te werken met bijpassende, door u gekozen 

kleurprofielen. Kies een doek en profielkleur dat het beste bij uw 

interieur én exterieur past, kortom sfeervolle buitenzonwering voor 

een aangenaam woonklimaat!

RAL profielkleuren

De profielen van Luxaflex® Outdoor producten zijn 

kleurgecoördineerd leverbaar. Speciaal voor u hebben wij de 

Premium Selectie samengesteld. Deze bevat 32 RAL-kleuren met 

prachtige, exclusieve matte structuurlakken. De Premium Selectie 

wordt geleverd tegen een gereduceerde meerprijs en deels 

zonder meerprijs.

De overige RAL-kleuren, zijn op aanvraag en tegen meerprijs 

leverbaar. Dit biedt u nóg meer mogelijkheden om uw Luxaflex® 

Outdoor product persoonlijk te ontwerpen.

De meest populaire doeken

 Kies uw eigen stijl 
uit de uitgebreide Outdoor collectie van Luxaflex®

Terraszonwering met kleur 2805 Terraszonwering met kleur 2858 Terraszonwering met kleur 2796 Terraszonwering met kleur 2791
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We beseffen dat het buitenleven een steeds 

belangrijkere rol gaat spelen in ons leven. We 

voelen ons prettig bij heerlijke lentedagen en 

nog langere zomeravonden. Luxaflex® Outdoor 

heeft comfort hoog in het vaandel staan, 

daarom kan alle zonwering elektrisch worden 

uitgevoerd.

Wij hebben comfortabele extra’s ontworpen 

welke koppelbaar zijn aan de terraszonwering. 

Dankzij de Powerrailverlichting en de heater 

maakt u het buitenleven zo sfeervol en 

aangenaam mogelijk, ook als het wat frisser 

wordt.

Extra comfort 
Geniet zowel overdag als ’s avonds van topcomfort
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Zon- en
windautomaat 
Bedien uw zonwering vol auto matisch, inspelend 

op actuele weers omstandigheden. Bij zon gaat het 

zonnescherm vanzelf uit en bij te veel wind trekt het 

automatisch in.

Elektrische bediening
Alle zonwering van Luxaflex® 

Outdoor wordt standaard 

elektrisch uitgevoerd. Ook 

verkrijgbaar met Somfy® Orea RTS 

motor of Somfy® Sunea IO motor.

Heater
Heerlijk genieten onder uw zonwering, ook als het 

wat frisser wordt.

Powerrailverlichting
Verleng uw zomeravonden met sfeervolle en 

praktische energiezuinige LED verlichting.



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® 2019.

Bij Luxaflex® begint zonwering 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.


