
Rolgordijnen 
 Eindeloos kiezen met een eigen accent
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Maak van iets 
alledaags iets 
speciaals met 
Luxaflex®

Geen ruimte is hetzelfde. Ramen kunnen 

de meest uiteenlopende vormen 

hebben en ook de lichtinval is nergens 

gelijk. Naast deze praktische zaken is 

er bovendien nog de inrichting die per 

persoon verschilt. Daarom is onze nieuwe 

collectie rolgordijnen beschikbaar in meer 

dan 300 stoffen en vier verschillende 

transparanties. Zo hebben we voor elk 

raam en iedere stijl de juiste look.

Juist door ons streven naar een divers, 

stijlgericht aanbod maken Luxaflex® 

Rolgordijnen het verschil.
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STIJLGERICHTE, EENVOUDIGE OPLOSSINGEN

In de kern zijn rolgordijnen eenvoudig van structuur, waardoor ze perfect zijn om je woning een 

prachtig accent te geven. Of je nu kiest voor een opvallende print of een glanzende transparante stof, 

met onze collectie kun je op leuke, nieuwe manieren de lichtinval en de mate van privacy regelen.

Mare RD Rosate RD

Trevi
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DE FINISHING TOUCH
Onze diverse afwerkingsopties bieden je de mogelijkheid om je 
raamdecoratie je eigen persoonlijke touch te geven. Zo is je raamdecoratie 
niet alleen een lichtvanger, maar ook een blikvanger. Met onze decoratieve 
onderlatten in hoogglanskleuren of natuurlijke houten details en een 
moderne metallic look zorg je voor extra contrast en geef je elke stof in de 
serie net een luxere uitstraling. Voor een chique finishing touch kies je een 
designeronderlat met houten afwerking of een glanzende, geborstelde of 
matte metallic afwerking.

White Chrome
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Pearl Chrome Bronze Gun metal greyChampagne Brown Black
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POWERVIEW® MOTORISATION

Ons bekroonde smarthomesysteem werkt onder andere met Apple 

Home Kit, Amazon Alexa, Google Home en Nest, maar ook als losse app 

of afstandsbediening. Gebruik het om je te helpen ontwaken, voor een 

veiliger gevoel of om een andere sfeer te creëren – geheel automatisch. Je 

kunt nu op je smartapparaat via een uiterst intuïtieve digitale interface je 

Luxaflex® Rolgordijnen bedienen. Dat is pas handig!
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Swing

9

LITERISE®

Ons gepatenteerde LiteRise® bedieningssysteem is geschikt voor 

iedereen in huis. Het systeem is kind- en huisdiervriendelijk en je brengt je 

raamdecoratie met een eenvoudige handbeweging omhoog of omlaag.

ONTWORPEN MET OOG  
VOOR VEILIGHEID

Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt 

daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex® 

Rolgordijnen zijn kindveilig en voldoen aan de Europese EN normen.
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DUURZAME 
RAAMDECORATIE

Een duurzame levensstijl begint met duurzame 
designs. 
De rolgordijnen van Luxaflex® zijn dankzij de licht- 

en warmteregeling energiebesparend. Bovendien 

streven we er voortdurend naar om onze processen 

te verbeteren, innovatieve materialen te ontwikkelen 

en de hoeveelheid afval terug te dringen. Daardoor 

kun je in onze collectie rolgordijnen kiezen voor 

geavanceerde, duurzame stoffen.

Onze nieuwste innovatie, GreenScreen Sea-Tex, is 

de eerste rolgordijnstof ter wereld die is gemaakt 

van gerecycled oceaanplastic. Onze gecertificeerde 

GreenGuard® stoffen voldoen aan strenge normen 

voor chemische uitstoot en dragen bij aan een 

betere luchtkwaliteit in huis. De meeste van onze 

stoffen hebben een label van OEKO-TEX® 100, een 

streng internationaal keurmerk dat controleert op 

het gebruik van chemische stoffen.
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CRADLE 
TO CRADLE 
CERTIFIED™ 

Gebruik van duurzame 

materialen is een van 

de hoekstenen van de 

duurzaamheidsstrategie van 

Luxaflex®. Door Cradle to 

Cradle Certified™ producten 

te kopen bent je extra goed 

bezig. Deze producten 

worden namelijk op een 

verantwoorde manier en 

met respect voor de natuur 

geproduceerd. Bovendien 

krijgen deze producten 

aan het einde van hun 

levensduur een nieuw 

leven. De collectie Luxaflex® 

Rolgordijnen biedt Cradle 

to Cradle Certified™ stoffen 

en beslagsystemen, zodat 

jij een verantwoorde keuze 

kunt maken voor je huis en 

je gezin.

Ga naar luxaflex.com voor 

meer informatie over onze 

duurzaamheidsstrategie.



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.

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.


