Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in je huis
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Houten
Jaloezieën:
veelzijdig en
tijdloos
Houten Jaloezieën van Luxaflex® zijn
een ultiem stijlstatement. Onze collectie
biedt oneindig veel mogelijkheden om
de jaloezieën helemaal op jouw wensen
af te stemmen. Natuurlijk krijg je daarbij
het design en de bediening die je van
Luxaflex® gewend bent. Doordat wij
kennis en innovatie combineren, kun jij
genieten van jaloezieën die er niet alleen
geweldig uitzien, maar ook nog eens
perfect hun werk doen.
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ONGEËVENAARDE DESIGNDETAILS
Of je de jaloezieën nu voor kleine ramen of juist voor grote ramen en deuren wilt gebruiken, wij zorgen
ervoor dat je de lichtinval optimaal kunt regelen. De lamellen zijn in twee breedtes beschikbaar, 50 en
70 mm, dus je kiest zelf hoeveel zonlicht je wilt doorlaten en hoeveel privacy je wilt.
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DECORATIEVE
LADDERBANDEN
Al onze Houten Jaloezieën
kunnen van stijlvolle
ladderbanden worden
voorzien voor een unieke look.
Onze geweven banden met
linnentextuur in 10 of 38 mm
zijn echte eyecatchers. Je hebt
de keuze uit subtiele kleuren
en trendy patronen, zodat de
banden precies bij je interieur
passen.

EEN VERANTWOORDE KEUZE
We helpen je graag een goede keuze te maken. Daarom zijn onze houten jaloezieën vervaardigd uit duurzame bronnen.
FSC® (Forest Stewardship Council) Certified Wood (FSC-C020011)
Al onze Houten Jaloezieën dragen het FSC®-keurmerk en zijn onafhankelijk gecertificeerd. Ze worden dus
gegarandeerd gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen en voldoen aan de maatschappelijke,
economische en ecologische eisen van deze en de toekomstige generatie. Elke stap van bos tot fabriek wordt
gecontroleerd door officieel erkende certificeringsinstanties. Luxaflex® wil zo bijdragen aan een duurzamere
wereld en het behoud van de bossen in de wereld. Ga voor meer informatie naar: www.fsc.org
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ONDERSCHEIDEND ONTWERP
De lamellen zijn in allerlei kleuren beschikbaar, dus er is altijd
wel een look die bij je past. Elke lamel wordt op maat gemaakt,
speciaal voor jouw huis.
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HOOGWAARDIGE
HOUTSOORTEN
Onze Supreme Woods worden
gemaakt van het allerbeste
hardhout. De natuurlijke
schoonheid van de nerven
vormt het hart van het design.
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WOOD ELEMENTS
Onze Wood Elements Jaloezieën zijn
praktisch én prachtig. De varianten met
houttexturen zorgen voor een warm
accent. De jaloezieën zijn bestand tegen
vocht en dus perfect geschikt voor
badkamers en keukens.
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KIES JE EIGEN KLEUR
Ga voor luxueus geverfd hout dat precies past bij de stijl en kleuren van je interieur. We kunnen vrijwel
elke kleur maken. Of je nu op zoek bent naar subtiele tinten, moderne tinten of trendy pasteltinten –
jij kiest je persoonlijke kleur, wij zorgen ervoor dat je ramen echte eyecatchers worden.

SPECIALE TEXTUREN
We hebben de ideale oplossing voor jouw huis, of je
nu wilt dat je houten jaloezieën naadloos aansluiten
bij de rest van je interieur of juist wilt dat ze een
mooi contrast maken. Onze nieuwe en exclusieve
getextureerde ontwerpen hebben subtiele
strepen, tactiele craquelédessins, glanzende
patronen en rustieke vintagestijlen.
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POWERVIEW® MOTORISATION
Onze innovatieve producten kunnen je leven makkelijker maken. Geniet
van het uitzicht met een simpele druk op de knop. Of stel in dat de
jaloezieën precies op het juiste moment worden opgetrokken om het
ochtendlicht binnen te laten stromen en heerlijk wakker te worden. Met
onze smarthometechnologie wordt je leven een stukje mooier. Je kunt
elke houten jaloezie programmeren via onze PowerView® app op je
smartphone, tablet of slimme assistent.
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LITERISE®
Het koordloze LiteRise® systeem is veilig voor kinderen en maakt het
eenvoudiger dan ooit om je houten jaloezieën op te trekken, neer te laten
en te tuimelen. Door middel van de onderlat bedien je de jaloezie omhoog
of omlaag en met de bedieningsstang tuimel je de lamellen naar de
gewenste stand. Daarna blijven ze keurig op hun plek. Koordloze Houten
Jaloezieën hebben een strakker uiterlijk, en zijn veiliger voor kinderen en
huisdieren. Ze zijn geschikt voor kleine en middelgrote ramen waar je met
de handen bij kunt.

KINDVEILIGHEID ONTWORPEN MET
OOG VOOR VEILIGHEID
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het maken
van kindveilige producten voor woningen is een integraal onderdeel van
onze ontwerpfilosofie. Van koordloze alternatieven tot volledig elektrische
systemen, Luxaflex® biedt een keur aan innovatieve bedieningssystemen die
zijn ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.

Swing
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Bij Luxaflex® begint raamdecoratie 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

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

Je Luxaflex® 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.

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.

