
Vouwgordijnen
 Decoratieve stoffen, op maat gemaakt
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De nieuwe collectie Luxaflex® Vouwgordijnen wordt gekenmerkt door luxe stoffen 
en vakmanschap. Experts in onze Luxaflex® showroom helpen je de juiste stijl voor 
jouw huis te kiezen. Je hebt de keuze uit Tijdloos Wonen en Elegant Wonen. Beide 
lijnen zijn praktisch en stijlvol, filteren licht, bieden privacy, zijn in meerdere modellen 
verkrijgbaar en beschikken over kindveilige bediening. Dankzij deze combinatie van 
innovatie, kwaliteit en vakmanschap zien je vouwgordijnen er niet alleen fantastisch uit, 
maar heb je er ook jarenlang plezier van.
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Vouwgordijnen
 Stijl, kwaliteit en innovatie Mijn nieuwe 

vouwgordijnen 
zijn echt de 
blikvanger in 
de kamer
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Onze nieuwe Tijdloos Wonen lijn zit boordevol innovaties en biedt enorm veel 
stijlkeuzes. De lijn kenmerkt zich door prachtige, betaalbare stoffen en praktische, 
kindveilige kettingbediening. Kies glanzende zijdelooks voor een tijdloze stijl 
of transparant en getextureerd linnen voor een verfijnde look. Of ga op de 
moderne toer met zacht fluweel en subtiele metallic stoffen die elke kamer een 
vleugje glamour geven. Bij de Tijdloos Wonen lijn heb je daarnaast de keuze 
uit drie typen voering. Er is dus altijd een optie die aan je wensen voldoet. We 
bieden voering voor lichtfiltering, warmteregulering en kamerverduistering. 
Bekijk alle stoffen uit de Tijdloos Wonen lijn en ontdek onze visualisatie tool voor 
meer inspiratie op luxaflex.com.

Tijdloos Wonen

182533_4_BROCHURE_RS_NL.indd   4 04-07-18   11:39



5

Ketting- 
bediening
Onze bediening met een eindloze ketting van stijlvol nikkel  
is eenvoudig in gebruik en kindveilig. De met stof bedekte 
bovenrail zorgt voor een subtiele en strakke look. 
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 Elegant Living 
Zorgvuldig gekozen stoffen, prachtige stijl en slimme bediening: dat zijn de 
belangrijkste kenmerken van de Luxaflex® Elegant Wonen lijn. De karakteristieke 
stoffen geven je huis een bijzondere touch. Er is een ruime keuze aan modellen,  
dus er is er altijd wel een die bij je stijl past. Daarnaast hebben we brandvertragende* 
en duurzame stoffen ontwikkeld die je met een gerust hart in huis haalt. Kies uit 
luxe linnen met transparante of juist rustieke looks, luxe natuurlijke materialen met 
rijke texturen of luxe urban materialen met moderne geometrische patronen en 
modieuze kleuren. Onze Elegant Wonen lijn combineert een tijdloze en moderne stijl 
met comfort en kwaliteit, en geeft ieder raam en iedere kamer een prachtige look. 
Bekijk alle stoffen uit de Elegant Wonen lijn in je lokale Luxaflex® showroom.
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Kindveiligheid 
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. 
Het vormt daarom een integraal onderdeel van onze 
ontwerpfilosofie. Luxaflex® Vouwgordijnen zijn kindveilig en 
voldoen aan de Europese EN normen.

Een unieke innovatie van Luxaflex®: het SmartCord® 
bedieningssysteem gebruikt een uittrekbaar koord zodat je geen 
last hebt van loshangende koorden. Een cleane look en niet 
verleidelijk voor kleine vingertjes of nieuwsgierige huisdieren. Uw 
Elegant Wonen vouwgordijn met SmartCord® is buitengewoon 
simpel te bedienen.

 SmartCord®

Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie is afgestemd 
op je voorkeuren, zich automatisch aanpast en zo op ieder moment 
van de dag dé perfecte sfeer creëert in elke ruimte. Dat is het 
gemak van PowerView® Motorisation. Stel eenvoudig je Elegant 
Wonen vouwgordijnen in op de gewenste positie en bedien en 
programmeer het met de PowerView® App vanaf je smartphone 
of tablet. Een revolutionair nieuw systeem dat je raamdecoratie 
automatisch bedient op ieder gewenst moment van je dag. 
Bekijk de complete PowerView® collectie voor alle informatie.

PowerView®
Motorisation
Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie is afgestemd 
op je voorkeuren, zich automatisch aanpast en zo op ieder moment 

gemak van PowerView® Motorisation. Stel eenvoudig je Elegant 
Wonen vouwgordijnen in op de gewenste positie en bedien en 
programmeer het met de PowerView® App vanaf je smartphone 
of tablet. Een revolutionair nieuw systeem dat je raamdecoratie 

182533_4_BROCHURE_RS_NL.indd   7 04-07-18   11:39



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. 
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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.
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