
Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis
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De Luxaflex® collectie Houten Jaloezieën omvat vier mooie en unieke deelcollecties:

Native Woods, FSC Wood, Essentials en Basics. De totale collectie is ruim en veelzijdig

wat betreft kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en bedieningsopties.

Welke keuze u ook maakt: u bent verzekerd van behaaglijke luxe en doordachte

functionaliteit!

Luxaflex® Houten Jaloezieën

Houten Jaloezieën� 3

Uw Luxaflex® Houten Jaloezieën worden standaard geleverd met kleurgecoördineerd ladderkoord.

U kunt uw jaloezieën ook een persoonlijk accent geven met ladderband in diverse kleuren en

patronen. Alle houten jaloezieën worden geleverd met 50 mm brede lamellen. De Essentials

jaloezieën zijn echter ook verkrijgbaar in een breedte van 35 mm.

1485/V.1
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� Houten Jaloezieën 5

Puur, uniek en exclusief
Met deze Jaloezieën geniet u van de rijke kleurschakering, de opvallende patroon-

tekeningen en de warme sfeer die dit hout uitademt. Met de Native Woods Jaloezieën

voelt u zich omringd door de natuur: u kiest voor een ecologisch verantwoord product

dat beter is dan de natuur zelf. De 50 mm brede lamellen zijn dankzij een geavanceerd

productieproces gevrijwaard van knoesten en andere natuurlijke onvolkomenheden.

Kortom: laat u inspireren door deze opvallende collectie!

Luxaflex® Native Woods Decoratieve Ladderbanden
Mooi, persoonlijk en inspirerend!
Met een keuze uit maar liefst �� verschillende decoratieve en �0 uni-gekleurde ladderbanden is

één ding zeker: u kunt eindeloos combineren. Romantisch, modern of klassiek? Opvallend of subtiel?

Contrastrijk of ton-sur-ton? Met bijzonder veel gemak stelt u uw individuele jaloezie samen.
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Houten Jaloezieën� �

Luxaflex® Fusion optie
Een gedurfde match in kwaliteitsmaterialen
Bij het Fusion model worden houten onderdelen van uw jaloezie gecombineerd met

mooi vormgegeven aluminium accenten die zeker gezien mogen worden! Uw Houten

Jaloezie krijgt een design uitstraling terwijl aan de warme beleving van natuurlijk hout

niets wordt ingeboet.

De Fusion optie is exclusief verkrijgbaar op alle Luxaflex® Houten Jaloezieën. Laat u

verrassen door de combinatie van sfeervol hout en de strakke uitstraling van aluminium.

Een absolute blikvanger!
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Met Luxaflex® Window Styling kiest u voor een uniek kwaliteitsproduct, waarop u vijf jaar garantie

krijgt. Het omvat een breed assortiment mooie en sfeervolle Window Styling mogelijkheden, waarbij

u een ruime keus heeft wat betreft materialen, kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en

bedieningsopties. Uw dealer zorgt ervoor dat uw Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen

worden gemaakt en vervolgens snel en betrouwbaar bij u worden afgeleverd.

Designed by Luxaflex ®. Inspired by you.

voor meer informatie: www.luxaflex.com
Alle rechten 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® �009.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Duette® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht,
het hele jaar door

Gordijnjaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt

Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

Japanese Design Collection
Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht
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