
Dakraamproducten
Functionaliteit combineren met elegantie
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Horizontale Jaloezie 3344

Luxaflex® Dakraamproducten zijn de perfecte oplossing voor elk dakraam, 

ongeacht het merk, formaat of model.

Waarom Luxaflex®

Dakraamproducten?

Dakraamproducten2
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Rolgordijn 0376 / Plissé Shade 2232Duette® Shade 3426

• Ideaal voor hittebescherming, kamerverduistering, lichtbeheersing en decoratie

• Luxaflex® Dakraamproducten kunnen op elk type dakraam worden geplaatst, ongeacht het

merk of model

• Past perfect op Velux®-ramen met een Pick & Click®-installatiesysteem

• Verkrijgbaar in Duette® Shades, Rolgordijnen, Plissé Shades en Horizontale Jaloezieën

• Een brede reeks unieke kleuren en dessins

Velux® en Pick & Click® zijn gedeponeerde handelsmerken van de VKR Holding A/S. 3
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4 Dakraamproducten

Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door
• Verkrijgbaar in plooien van 25 of 32 mm

• In alle 150 kleuren van de 25 en 32 mm secties van het collectieboek Duette® Shades

• Ook verkrijgbaar met Top Down/Bottom Up optie

Duette® Shade 3426

Duette® Shades
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5

Duette® Shades zijn verkrijgbaar in een brede reeks prachtige stoffen, rijke

structuren en transparanties. Duette® Shades hebben een aantrekkelijke

gesloten honingraatstructuur die de bedieningskoorden verbergt. Duette®

Shades helpen u energie te besparen en bieden een uitstekende bescherming

tegen schadelijke UV-stralen. De luchtlaag die in de honingraatstructuur wordt

‘vastgehouden’, levert een uitermate effectieve isolatie op in de zomer en winter.

De Duette® Duo Tone stof met een witte achterzijde werkt het beste om de zon

te reflecteren, zodat er in de zomer minder warmte wordt vastgehouden.

Duette® Shade
4274
4286
4287
4290

Zomer
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Rolgordijnen 1598

6 Dakraamproducten

Eindeloos kiezen met een eigen accent
• Kies uit een reeks transparante, lichtdoorlatende en verduisterende stoffen die de stijl en

functionaliteit bieden waar u naar zoekt

• Verkrijgbaar in 200 verschillende stoffen en kleuren uit het Luxaflex® Rolgordijnen

collectieboek, waaronder 45 verschillende stoffen voor kamerverduistering

• Speciale Topar® coating op veel stoffen voor een perfecte hittereflectie

Rolgordijnen
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Rolgordijnen Economy Line
• Verkrijgbaar in een exclusief geselecteerde verduisteringskwaliteit in 4 kleuren: wit, beige, grijs 

en blauw

• Kan worden toegepast voor de vijf populairste modellen in de reeks Velux® Dakramen

• Voordelige prijzen en snelle levering

Rolgordijn 
0303
0342
0396
1623
1692
0394
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Plissé Shade 2265

8 Dakraamproducten

Decoratief voor elke raamvorm
• Verkrijgbaar in 200 kleuren uit het Plissé Shades collectieboek 

• Met Top Down/Bottom Up optie

• Speciale Topar® coating op veel stoffen voor een perfecte hittereflectie

Plissé Shades

Plissé Shades 2265
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Met de uitgebreide keuze in stoffen, kleuren en dessins, is de Plissé Shades collectie uniek te

noemen. Of u nu kiest voor een lichtdoorlatende of verduisterende variant, ze voegen een speciale

stijl en sfeer aan uw huis toe. Een opmerkelijke optie is de speciale Topar® coating: naast een

perfecte hittereflectie biedt deze een goede weerstand tegen vocht en vervuiling die door

insecten en schoonmaakmiddelen worden veroorzaakt. En aangezien de coating dezelfde kleur

heeft als de stof, is deze ook nog uiterst decoratief.
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Horizontale Jaloezieën 3344

10 Dakraamproducten

Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt
• Verkrijgbaar in lamellen van 25 of 35 mm

• Verkrijgbaar in 227 kleuren uit het Horizontale Jaloezieën collectieboek

• Speciale optie voor Thermostop coating
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Horizontale Jaloezieën met een Thermostop coating zijn ideaal voor plaatsing op dakramen. 

Deze goudkleurige coating blokkeert de meeste warmte en houdt uw kamer comfortabel en koel. 

Voor het ultieme comfort kunt u kiezen voor Jaloezieën met afstandsbediening: de volledig draadloze 

‘Tilt-only’-optie. Hiermee kunt u met het grootste gemak uw Horizontale Jaloezieën bedienen.

Horizontale Jaloezie 3344

11

Horizontale Jaloezie
6004
8047
2018
3267
3253
3335
8063
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• Voor het creëren van de perfecte sfeer kunt u dessins, kleuren en materialen combineren

• Overdag kunt u genieten van het uitzicht door een zeer lichtdoorlatende, lichtfilterende stof.

’s Nachts kunt u overschakelen naar een kamerverduisterende stof die alle licht tegenhoudt

• Creëer decoratiestijlen die bij uw interieur passen

Voor elk moment van de dag:
twee stoffen in één product

Dakraamproducten12

Rolgordijnen 0376 / Plissé Shades 2232Rolgordijn 0376 / Plissé Shade 2232
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Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk:

• Duette® Shades met Plissé Shades

• Rolgordijnen met Duette® Shades 

• Rolgordijnen met  Plissé Shades

• Twee Duette® Shades 

• Twee Plissé Shades

Let op: niet verkrijgbaar met een combinatie van twee Rolgordijnen of met Horizontale Jaloezieën.

13
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Kamerverduistering

Voor een perfecte woon- en slaapcomfort zijn alle Dakraamproducten uitgerust met zijgeleiding. 

Deze passen precies op het kozijn, zodat het product altijd perfect recht hangt. Er kan op geen 

enkele manier zonlicht door kieren schijnen.

Top Down/Bottom Up

Als u privacy wilt combineren met een perfecte lichtbeheersing, dan kunnen Duette® en Plissé Shades

worden geleverd met de optie Top Down/Bottom Up. Zo kunt u het product vanaf beide zijden

bedienen: boven of onder. Ze kunnen bovenaan worden geopend, en aan de onderkant gesloten

blijven, of andersom.

14

Rolgordijnen 0376
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Installatie en Bediening

De installatie verloopt snel en gemakkelijk en past perfect op Velux®-ramen met een Pick & Click®-

installatiesysteem. De bediening van de Dakraamproducten is zeer eenvoudig. Voor een nog

eenvoudigere bediening kan een bedieningsstok worden geleverd, waarmee u de producten kunt

optrekken of laten zakken. Deze optie wordt met name aanbevolen bij hoog geplaatste dakramen.

Profielkleuren

De profielen van Dakraamproducten zijn verkrijgbaar in drie kleuren met gecoördineerde

componenten: aluminium, wit (RAL 9016) en crème (RAL 9001).

Kindveiligheid

Alle bedieningsopties van Dakraamproducten zijn 100% kindveilig.

Kijk voor meer informatie op www.luxaflex.com.

Velux® en Pick & Click® zijn gedeponeerde handelsmerken van de VKR Holding A/S.
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Horizontale Jaloezie 3003Duette® Shade 3426
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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® 2009.

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
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
Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht
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