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Japanese Design Collection
Creëer uw eigen minimalistische sfeer
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Japanese Design Collection
Met de Japanese Design Collection krijgt uw huis een oosters tintje. De collectie biedt

Het materiaal wordt aan beide zijden met uiterste precisie gelamineerd waardoor de

mooie eigentijdse Rolgordijnen, Paneelgordijnen en 50 mm Panels gemaakt van een

natuurlijke vorm van vezels en structuren zichtbaar blijft. Bovendien is het product hierdoor

uniek materiaal: washi, wat een bijzondere look geeft. Washi betekent letterlijk ‘Japans

eenvoudig te reinigen. De ﬁltering van het licht geeft een warme en natuurlijke uitstraling,

papier’. De Rolgordijnen, Paneelgordijnen en 50 mm Panels zijn beschikbaar in segmenten

waardoor een unieke lichtval ontstaat en de nodige privacy verzekerd is.

met baleinen in diverse unieke natuurlijke houtkleuren en geanodiseerd aluminium.
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Keuze uit 4 soorten
washi materiaal

1054/1063

Voor wie van frisse, heldere kleuren houdt is er de Colours collectie. Deze kunnen worden
gecombineerd met de kleuren uit de Originals groep.

De collectie is beschikbaar in vier soorten washi materiaal. Originals is een collectie van



neutrale kleuren in een gevarieerde reeks subtiele ontwerpen, ideaal om een natuurlijke

Woven Washi is een materiaal van verschillende papieren strookjes geweven tot een doek

look te creëren. Daarnaast is ook Washi Extra verkrijgbaar, een extra dik materiaal,

in natuurlijke houttinten. Ook van dit prachtige materiaal kunnen Rolgordijnen, Paneelgordijnen

speciaal ontwikkeld voor Paneelgordijnen en 50 mm Panels.

en 50 mm Panels gemaakt worden.
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Paneelgordijnen voor een oosterse stijl

Creëer uw eigen stijl met Rolgordijnen

De strakke panelen van dit product hangen in een aluminium rail en zijn een goede keuze voor

Deze unieke gesegmenteerde Rolgordijnen met decoratieve horizontale baleinen hebben de look

brede ramen. Paneelgordijnen zijn geschikt als raambekleding, maar ook ideaal voor het opdelen

van een reeks panelen. Segmenten kunnen 9 of  cm hoog zijn en er kan een combinatie van

van een kamer, als roomdivider.

verschillende kleuren worden gemaakt binnen één product. Dit product combineert de stijlvolle
look van 50 mm Panels met het gemak van Rolgordijnen en ze zijn, net zoals de hele collectie, uiterst

Kies mooie, witte panelen voor een heel eigentijdse en minimalistische look of kies voor één of

geschikt voor gebruik in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of keuken.

twee gekleurde segmenten om uw bestaande kleurenpatroon aan te vullen. Daarnaast kunt u ook
kiezen voor een zen-achtige sfeer met Woven Washi panelen met baleinen in diverse uitvoeringen.

Elegante eenvoud voor grote ramen: 50 mm Panels
Luxaflex® 50 mm Panels zijn een ideale combinatie van functionaliteit - de lamellen
kunnen worden gekanteld - en een mooie minimalistische Japanse look, met standaard houten
of aluminium baleinen.
Dit product is beschikbaar in alle washi kleuren en uiterst geschikt als raambekleding voor extra
brede ramen. Verkrijgbaar in enkel of dubbel paneel met 0 mm of 0 mm baleinen.
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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.
®

Facette ® Shades

Gordijnjaloezieën

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Elegante eenvoud voor grote ramen

Roman Shades

Rolgordijnen

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Silhouette ® Shades

Horizontale Jaloezieën

Sfeervol door zacht gefilterd licht

Een design klassieker die licht en privacy regelt

Houten Jaloezieën

Plissé Shades

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Decoratief voor elke raamvorm

Duette ® Shades

Japanese Design Collection

Perfecte regeling van warmte en licht,
het hele jaar door

Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

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.

