
 Shutters 
De combinatie van sfeer en elegantie
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Luxaflex® 
Shutters 
zorgen voor 
sfeer en 
elegantie
Ben je op zoek naar sfeer en elegantie in 
je huis? Dan zijn Shutters van Luxaflex® 
de ideale raamdecoratie voor jou. De 
prachtige op maat gemaakte shutters 
verfraaien elk raam en interieur.

De collectie shutters omvat een uitgebreid 
kleurenpalet met een uiteenlopende 
keuze aan stijlvol geverfde en gebeitste 
afwerkingen.
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MAATWERK

De shutters worden altijd op maat gemaakt, 
zodat deze perfect passen voor jouw type raam. 
Shutters zijn geschikt voor kleine ramen, draai-
kiepramen, hoge ramen, brede ramen en speciale 
vormen. Alle shutters kunnen zowel in als op het 
kozijn geplaatst worden.
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UITVOERINGEN

Voor bijna elk raam is er een geschikte uitvoering. 
- Volledige hoogte: een shutterpaneel dat over de gehele hoogte van de raamopening loopt. 
- Laag op laag: twee afzonderlijke shutterpanelen die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn. 
- Railsysteem: een vouwbare set shutterpanelen die bevestigd zijn in een bovenrail. 
- Speciale raamvormen: zoals schuine en ronde raamvormen.

Laag op laagVolledige hoogte

Speciale raamvormRailsysteem
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TYPE SHUTTERS

-  Essentials Shutters zijn volledig gemaakt van mdf. 
-  Supreme Shutters zijn volledig gemaakt van hout. Mogelijk 

in lak- of beitskleur. De shutters met lakkleuren zijn van 
Abachi hout gemaakt. De shutters met beitskleuren zijn 
van Paulownia hout gemaakt. Dit type is mogelijk met een 
verborgen scharnier voor een strakke uitstraling.

-   Elements Shutters zijn volledig gemaakt van kunststof en 
hierdoor geschikt voor bijvoorbeeld badkamers en keukens.

Elements Shutter
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Elements Shutter
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IDEALE LICHTINVAL

Shutters maken het mogelijk om de lichtinval in huis te reguleren. Door het tuimelen van de lamellen 
kun je de hoeveelheid licht volledig naar wens aanpassen. Er is keuze uit vijf lamelbreedtes, namelijk 
48, 64, 76, 89 en de extra brede lamel van 114 millimeter, voor een robuuste uitstraling. Door de 
verschillende montageframes en zijstijlen worden lichtkieren geminimaliseerd. Voor wie extra lichtinval 
wenst, is de optie Duoflex ideaal. Hiermee kunnen twee gedeeltes lamellen afzonderlijk van elkaar 
getuimeld worden.

Optie Duoflex
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STIJL

Shutters zijn elegant en tijdloos en passen bij 
vele stijlen en smaken. Er is keuze uit diverse 
kleuren en het is ook mogelijk om een RAL-kleur 
te selecteren.
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LEVENSDUUR

Het hout van de shutters wordt op een speciale manier gezaagd, 
waardoor kwalitatieve hoogwaardige shutters met stabiele lamellen 
gegarandeerd worden. Alle houtsoorten ondergaan een drogingsproces 
van zes maanden om te zorgen dat deze bestand zijn tegen de condities 
van de gebruiksomgeving, zoals de luchtvochtigheid. Daarnaast worden 
onze shutters voorzien van  uv-remmers, zodat de kleur minder snel 
vervaagt. Zo zijn jouw shutters verzekerd van een lange levensduur.
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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. Luxaflex® biedt innovatieve bedieningssystemen aan die 
zijn ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.

Kindveilig
De shutter bedieningssystemen 
tuimelstang en Easy Tilt zijn 
kindveilig.
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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
Bekijk samen met je lokale 
Luxaflex® dealer de mogelijkheden 
en ontdek het brede assortiment 
producten en materialen die 
aansluiten bij jouw stijl.

Gegarandeerd vakmanschap
Bekwame vakmensen vervaardigen 
je op maat gemaakte product met 
zorg en aandacht voor detail.

Advies op maat
Je Luxaflex® dealer beoordeelt de 
lichtinval, meet het raam op en 
zorgt ervoor dat de producten 
perfect op maat gemaakt worden 
voor je huis.

Zorgeloze montage
Ontspan en laat Luxaflex® dealers 
doen wat zij het beste kunnen, 
wetende dat je vijf jaar garantie 
geniet.


