Rolluiken
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat

Rolluiken
Functioneel met optimaal gebruiksgemak
Luxaflex® Rolluiken zorgen voor
totale afsluiting. Geluiden worden
gedempt en zonlicht blijft buiten.
Ze bieden daarbij ook extra
veiligheid en maken het huis een
minder aantrekkelijke prooi voor
inbrekers.
Rolluiken verhogen uw huiselijk
comfort. Geniet van de verhoogde
privacy, de goede geluidsisolerende
eigenschappen en van de warmteen koudewering die zorgen voor
energiebesparing. Bovendien biedt
dit product optimaal gebruiks- en

bedieningsgemak, mede doordat
alle rolluiken standaard elektrisch
geleverd worden.
U kunt kiezen uit drie mooie
variaties rolluiken. In deze brochure
vindt u een overzicht. Uw Luxaflex®
dealer adviseert u graag bij het
maken van de juiste keuze!

Ronde kast

Comfort +
Extra inbraakvertragend
- Extra inbraakvertragend dankzij
optilbeveiliging.
- Extra bescherming dankzij motor met
obstakeldetectie.
- Sterke extrusiekast:
- Minder geluidsoverlast bij
neerslag.
- Solide en nauwelijks vervormbaar.
- Keuze uit een ronde of afgeschuinde
kast (20 graden).
- Keuze uit 58 kleuren omkasting,
zijgeleiding en onderlat.
- Keuze uit 24 lamelkleuren.
Breedte max: 450 cm
Hoogte max: 290 cm

Lamelkleuren

Omkastingkleuren

Premium Line
Topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
- Topkwaliteit voor een aantrekkelijke
prijs.
- Fraaie en stabiele kast dankzij de
gepatenteerde kastsluiting.
- Keuze uit ronde of afgeschuinde kap.
- Keuze uit 13 kleuren omkasting,
zijgeleiding en onderlat.
- Keuze uit 24 lamelkleuren.

Lamelkleuren

Omkastingkleuren

Breedte max: 380 cm
Hoogte max: 290 cm

Smart Choice
Een scherp geprijsde lijn rolluiken
- Zeer aantrekkelijke geprijsd.
- Stabiele kast dankzij de
gepatenteerde kastsluiting.
- Afgeschuinde kap.
- Keuze uit 13 kleuren omkasting,
zijgeleiding en onderlat.
- Keuze uit 23 lamelkleuren.

Lamelkleuren

Omkastingkleuren

Breedte max: 290 cm
Hoogte max: 250 cm

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

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

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

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

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