Vensterzonwering
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Vensterzonwering
Vrij uitzicht met de mogelijkheid ramen en
deuren te openen
Vensterzonwering beschermt uw
interieur tegen zonnestraling en is bij
uitstek geschikt voor toepassingen op
ramen aan de straatzijde, voortuinen,
balkons of situaties waar een grotere
doorloophoogte wenselijk is.
Luxaflex® Vensterzonwering biedt u
een vrij uitzicht naar buiten.

Luxaflex® Outdoor Venster
zonwering
- Beschermt uw interieur tegen
zonnestraling.
- Vrij uitzicht naar buiten.
- Houdt uw huis koeler.
- Openen van ramen en deuren blijft
(beperkt) mogelijk.
- Diverse armsystemen verkrijgbaar
voor verschillende woon- en
gebruikssituaties.
- Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor
Collection.

Luxaflex® Outdoor Vensterzonwering
biedt een uitgebreide keuze aan
zowel mogelijkheden en modellen
als de uitvoering en montage. In deze
folder vindt u een overzicht van de
modellen met de daarbij mogelijke
personalisatieopties. Uw Luxaflex®
dealer adviseert u graag bij het maken
van de juiste keuze!

Modellen

Carré 95

Clip Venster

- Strak vormgegeven kast.
-D
 oor verschillende armsystemen geschikt voor iedere
woonsituatie.
- T ot 450 cm breed met doorlopend doek. Tot 800 cm breed met
2 doeken.

- Zeer exclusieve vormgeving.
- Ongekende kwaliteit.
- Door verschillende armsystemen geschikt voor iedere
woonsituatie.
- Tot 700 cm breedte mogelijk zonder doekspleet.

Markies Hout en Aluminium

Madolette

-A
 mbachtelijk handwerk met modern gebruiksgemak.
- K lassieke uitstraling met moderne materialen.
-O
 ptie: gepatenteerde Markies-IN beschermhoes: vermindert
vervuiling en verlengt de levensduur van uw markies.
-A
 lle details in bijpassende kleur.
-D
 egelijke, duurzame constructie.
-G
 rote keuze uit de Luxaflex® Outdoor acryl Collection, passend
bij uw andere zonwering.
-B
 ij een Markies Hout wordt het doek optimaal beschermd door
extra diepe kast.

- Zeer geschikt als er een kleine uitval gewenst is.
- Goed toepasbaar op smalle, hoge ramen, of bijvoorbeeld erkers.
- Uitvoerbaar met elk doek uit de Luxaflex® Outdoor acryl en
glasvezel collecties.
- Zeer windvast door gepatenteerd systeem.

Luxaflex® Imagine Studio
Met de Imagine Studio voor Luxaflex® Outdoor kunt u het juiste doek uitkiezen voor uw markies, dat perfect
past bij uw huis en interieur. U kunt met deze tool op luxaflex.nl alle acryl doeken, met onmiskenbare Luxaflex®touch bekijken. Deze inspirerende tool laat zien hoe de trendy doeken er in werkelijkheid uitzien op een markies.
Het product is zowel gedetailleerd als in zijn geheel te bekijken in een sfeerimpressie, zodat u zich goed kunt
voorstellen hoe het product bij u thuis zou staan.
Dus test uw eigen creativiteit en ga nu naar www.luxaflex.nl.

Met meer dan 60 jaar ervaring staat Luxaflex®
garant voor duurzame kwaliteit, innovatie,
optimaal wooncomfort en jarenlang
gebruiksplezier. Een weergaloze collectie
producten, stoffen, materialen en kleuren. Op maat
gemaakt, met vijf jaar garantie.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex® dealers
ontvangen u graag in hun
showroom, waar de nieuwste
productvarianten getoond
worden. Zij begeleiden
u in het maken van uw
keuze met hun kennis van
styling en bedieningsopties,
en informeren u over de
mogelijkheden van meet- en
montageservice, zodat uw
zonwering steeds optimaal
op uw persoonlijke situatie is
afgestemd.

luxaflex.com
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Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende
oplossing. Zonwering gemaakt naar uw wens,
de perfecte keuze!

