Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Splash: Een bijzondere houtsoort in de
nieuwe collectie. De spatten die in een
willekeurig patroon op de lamellen zitten,
zorgen voor een speels effect in uw kamer.

Houten Jaloezieën
Maak een keuze tussen de vele kleuren en structuren
De nieuwe Luxaflex® collectie Houten
Jaloezieën biedt vele bijzondere
houtsoorten, in tal van kleuren en
structuren. U kunt elk raam geheel
naar uw eigen stijl een metamorfose
geven.

“De spatten
geven een

speels effect.”

Kies bijvoorbeeld uit de ruime selectie
ladderband in uni kleuren en subtiele
patronen. De lamellen zijn in twee
breedtes beschikbaar, 50 en 70 mm.
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Bijzondere
houtsoorten
Vele bijzondere houtsoorten maken
deel uit van de collectie. Blader door
de collectie en laat u inspireren door
de talrijke kleuren en structuren. Een
aantal kwaliteiten uitgelicht:
Shine - Shine lamellen zijn voorzien
van een sterke glanslaag en
geven uw interieur een luxueuze
uitstraling.
Basic - De Basic collectie, gemaakt
van kunststof materiaal, heeft de
uitstraling van hout en voelt aan als
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hout, maar kan uitstekend tegen
vocht. Daarom is de Basic collectie
uitermate geschikt voor gebruik in
badkamers en huizen aan het water.

Basic

Art - Voor een designstatement
kiest u de kwaliteit Art. De
handgeverfde lamellen hebben een
opvallend kleurverloop. De kleur op
de lamel loopt terug naar wit.

Shine

Duurzame materialen
Duurzaamheid is een
belangrijke factor bij de
samenstelling van onze
collecties. Luxaflex® is
aangesloten bij de Forest
Stewardship Council® (FSC®)
voor gecertificeerde producten
als houten jaloezieën. Veel
items in de collectie dragen
het FSC®-label.
Ook bieden we bamboe
aan, het meest ecologisch
verantwoorde hout afkomstig
van speciale plantages.
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Design
opties
Een fantastische manier om uw
houten jaloezie aan te passen aan uw
persoonlijke stijl is het toevoegen van
decoratief ladderband, in uni kleuren of
subtiele patronen.
Optioneel kunt u een design statement
toevoegen door voor unieke tassels met
een kleurgecoördineerde houten inlay te
kiezen.
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Ellisse®
Ellisse® combineert een exclusief
design met de functionaliteit van
houten jaloezieën. Het strakke design
van bovenrail, tassel en tuimelstang
geeft ramen een uiterst modieuze
uitstraling. De koppelbare bovenrail is
zeer geschikt voor brede ramen, terwijl
elk segment toch separaat te bedienen
is. Ellisse® is mogelijk met ladderkoord
of ladderband.

“Een

modieuze
en warme
uitstraling

tegelijk!”

De design bovenrail geeft een modieuze
uitstraling.
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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® specialisten
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 meeten 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!

