
The Art of Window Styling

COLLECTIENIEUWS 
Horizontale Jaloezieën
Verrassende kleuren en unieke 
texturen, persoonlijke details én slimme 
bedieningen.

luxaflex.nl



MEGAVIEW®
Voor extra zicht naar buiten en lichtinval 
naar wens. Nu ook mogelijk bij 50 mm 
jaloezieën (en 25 mm). 

LITERISE®
Ervaar de lichte handbediening. Nu 
ook mogelijk bij 50 mm jaloezieën 
(en 16 en 25 mm).

POWERVIEW® MOTORISATION
Nu ook mogelijk bij 35, 50 en 70 mm 
jaloezieën (en 16 en 25 mm).

HOOGTEPUNTEN VAN DE NIEUWE COLLECTIE

Nieuwe collectie Horizontale Jaloezieën

GROEN EN VERTROUWD
Al sinds de jaren 70 produceert 
Luxaflex® Horizontale Jaloezieën met 
gerecycled aluminium en inmiddels 
bestaat tot wel 98% van het materiaal 
uit hergebruikte grondstoffen. Onze 
designklassieker heeft bovendien de 
Bronze-certificering van Cradle to 
Cradle Certified™. Dit betekent dat 
geen van de onderdelen en coatings 
stoffen bevatten die schadelijk zijn 
voor mens of milieu. Daarnaast 
betekent dit dat we verantwoord met 
water en energie omgaan en werken 
met respect voor mensen en de 
planeet.

NIEUWE KLEUREN
Waaronder uitbreiding van de tactiele 
Pure Sense collectie.

LADDERBAND
Het nieuwe, subtiele ladderband van 
10 mm is nu ook toepasbaar op 25 mm 
jaloezieën. (Maar niet op PowerView®).

De collectie is onder handen 
genomen en het kleurenbeeld 
is geactualiseerd. De succes-
volle Pure Sense 25 en 50 mm 
kleuren zijn uitgebreid naar 
33 kleuren. 

Dankzij de speciale anti-
statische afwerking is schoon-
maken eenvoudig.



Bediening 16 mm 25 mm 50 mm 70 mm
MegaView® d d

LiteRise® d d d

PowerView® Motorisation d d d d

Standaard tuimelschuif op aanvraag d

Ketting d d d d

LADDERBAND
Mooi bijpassend, sterk contrasterend of een 
subtiel patroon, met onze ladderbanden 
kun je alle kanten op. De nieuwe slanke 
ladderband van 10 mm voor lamellen van 
25 en 50 mm biedt je een leuke nieuwe 
manier om je jaloezieën een persoonlijke 
twist te geven.

DESIGN XL
De perfecte combi van modern design met 
een bovenrail en onderlat in contrasterende 
kleuren, gecombineerd met diverse 
trendy decoratieve banden. De bovenrail 
en onderlat zijn verkrijgbaar in wit, zilver 
of zwart. Decoratief voor grotere ramen 
én in prijs verlaagd. Leverbaar bij 50 mm 
jaloezieën.

HOUTEN ELEMENTEN
Geef Luxaflex® Horizontale Jaloezieën 
50 mm een warme en stijlvolle look met 
een prachtige houten koof en bijpassende 
houten onderlat. De kleuren corresponderen 
met de Houten Jaloezieën collectie.

STANDAARD 
TUIMELSCHUIF
Bij alle 25 mm ingespannen 
modellen wordt dit de standaard 
i.p.v. een tuimelknop. (16 mm op 
aanvraag mogelijk). De jaloezie 
is hierdoor beter bedienbaar en 
eleganter.

KETTING 
De nieuwe kettingbeveiliging werkt 
eenvoudig en voldoet aan de EN-
kindveiligheidsvoorschirften m.t.b. 
binnenzonwering. De ketting komt 
los als er te veel kracht op komt, 
waarna deze eenvoudig terug te 
plaatsen is. Bij 25 mm jaloezieën 
(en 50 mm).

BEDIENINGEN DECORATIEVE OPTIES

OPTIES

FRAMEFIX™

 Naast Plissé - en Duette® Shades, 
nu ook bij 25 mm jaloezieën. 
FrameFix™ wordt middels een 
magnetisch frame naadloos op 
het kozijn geplaatst. Hierdoor 
is het systeem zeer geschikt 
voor kunststof en aluminium 
raamkozijnen. Samen met het 
TruFit™ systeem  dé oplossingen 
voor draai-kiepramen waarin je niet 
wilt schroeven/boren. 

AFGERONDE LAMELLEN

Deze optie is vervallen. Alleen de 
‘klassiek’ afgeronde lamellen zijn 
leverbaar. 



Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp. 

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak  

van comfortabele 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.
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Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com

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® 2020.

Luxaflex® Horizontale Jaloezieën 
Een designklassieker die licht en privacy regelt.

Inspiratieblog
Je vindt hier pagina’s vol met ideeën en tips om jouw 
interieur nog meer te laten leven. Zoveel als jij geeft 
om een heerlijk warm thuis, zoveel geven wij om 
elegante raamdecoratie.

Dealer informatie
Bezoek www.luxaflexdealerinfo.nl voor het nieuwste 
POS materiaal, dealer presentaties, prijzen én de 
mogelijkheid om in te schrijven voor trainingen.
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NIEUW Horizontale 
Jaloezieën
Verrassende kleuren en unieke texturen, 
persoonlijke details én slimme bedieningen.

Meer info op luxaflex.nl
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NIEUW 
Horizontale 
Jaloezieën
Verrassende kleuren 
en unieke texturen, 
persoonlijke details én 
slimme bedieningen.


