
Horizontale Jaloezieën Collectie
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• Trendy Pure Sense collectie

• Nieuw smal 10 mm ladderband voor 

25 en 50 mm jaloezieën

• Sustainable by design - Cradle to

Cradle Certified® op Brons niveau

• Maximaal doorzicht met onze unieke 

MegaView ® optie voor 25 mm en 50 

mm jaloezieën

• Koordloze LiteRise ® bediening nu ook 

voor 50 mm jaloezieën met ladderband

• Smart Home PowerView ® Motorisation

Collectie hoogtepunten
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Nieuwe kleuren en finishes

• Trendkleuren

• Pure Sense reeks biedt fantastisch 

nieuw design

• Nieuwe reeks van subtiele trendkleuren

• Lamel voelt zijdezacht aan

• Super matte or zachte glans finish

• Totaal 33 kleuren
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Pure Sense Reeks
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Nieuw design concept

• Pure Sense two-tone kleur design in 

een softe, matte finish

• De two-tone reeks heeft:

• een lichtere kleurtoon aan de ene 

zijde en

• Een donkere kleurtoon aan de 

andere zijde
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NIEUW Kleur & Finish



12



13



Super matte Pure Sense Horizontale Jaloezieën
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NIEUW DESIGN

Pure Sense

• Soft glow finish

• Lamelbreedtes: 25mm - 50 mm
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NIEUW DESIGN

Pure Sense
• Super matte Horizontale Jaloezieën in 

warme grijstonen, zachte pastelkleuren

• Lamelbreedtes: 25mm - 50 mm
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NIEUW DESIGN

Pure Sense
• Rijke kleuren

• Van geelgoud tot rijk donkerbruin

• Lamelbreedtes: 25mm - 50 mm
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Design Icon

• Verkrijgbaar in 5 kleuren 

• Lamelbreedtes: 25mm - 50 mm
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Frisse nieuwe jaloeziestijl met een unieke textuur en tactiele 

lederlook.
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Studio Ginger

• Een unieke 3D textuur design stijl 

• Verkrijgbaar in 3 kleuren

• Lamelbreedtes: 25 mm - 50 mm
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Decoratieve opties
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Wood elements - 50 mm
Add warmth and style to your Luxaflex® Venetian Blind with a beautiful and natural wood valance and

matching wood bottom bar. Finish the look with a striking coordinating fabric tape.

Wood valance for a perfect look of your headrail Wood valance for a perfect look of your bottomrail

Creëer extra warmte en stijl voor je Luxaflex® Jaloezie met een prachtige, natuurlijk houten 

afdeklijst en een bijpassende onderlat
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Ladderband- Versterk je persoonlijke stijl

• Stijlvolle decoratieve ladderbanden in uni 

en design

• 30 kleuren en designs

• 16 uni kleuren beschikbar op 10 mm

• 11 decoratieve banden op 38mm 
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Luxaflex® 25 mm Ladderband 10 mm
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Kleurgroepen
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Luxaflex® 50 mm MegaView®



Verdubbel je doorzicht!

• 50 mm MegaView® voor maximaal zicht naar buiten

• Voor grote jaloezieën tot 9 m2

• Koordbediening: koord/koord of koord/tuimelstang

NIEUW 50 mm MegaView®
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Luxaflex® 50 mm LiteRise®



De eenvoudigste manier om je jaloezie te 

bedienen, LiteRise® is nu ook verkrijgbaar met 

50 mm lamellen en maakt omhoog of omlaag 

bedienen en tuimelen gemakkelijker dan ooit. 

Beweeg eenvoudigweg de onderlat omhoog of 

omlaag en tuimel met de staaf en je jaloezie 

blijft in iedere gewenste stand staan. Kies je 

persoonlijke stijl door je 50 mm LiteRise® 

jaloezie met prachtig decoratief ladderband te 

combineren. 

• Veilig voor kinderen en huisdieren

• Geen hijskoorden, dus een strakke uitstraling

• Eenvoudig te bedienen

• Geschikt voor kleine tot gemiddelde 

raammaten binnen handbereik.

• Altijd links tuimelen

• Maximaal 7 m2
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NIEUW 50 mm LiteRise®
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Luxaflex® 50 mm Design XL



NIEUW Design XL

• Deze nieuwe stijl jaloezie brengt naadloos 

modern strak design samen met een mix and

match bovenrail en onderlat in witte, zilveren of 

zwarte afwerking

• Lamelmaat 35, 50 of 70 mm

• Alle bedieningsvormen mogelijk

• Kleine kier met plafond

• Niet zichtbare ophangsteunen

• Strakke bevestiging ladderkoord/band op 

onderlat
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Stel jezelf een wereld voor waar je 

raambekleding zich automatisch aanpast aan je 

behoefte en zo ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s 

avonds de perfecte atmosfeer in huis creëert. 

Dat is het mooie van PowerView® Motorisation. 

Programmeer PowerView® om al je Luxaflex®

jaloezieën te bedienen, van een enkel raam tot 

je hele huis met behulp van de PowerView® App 

op je telefoon of je tablet. 

• Zelfde systeem als voor Wood VB

• Nu ook voor 35, 50 of 70 mm aluminium 

jaloezieën

• 230 V AC

• Altijd met ladderkoord

NIEUW PowerView® 35/50/70 mm
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Luxaflex® 16/25 Top Down/Bottom Up



• Top Down/Bottom Up gepatenteerde bediening:

- Het nieuwe design heeft een metalen handgreep voor 

het op en neer bewegen en een geïntegreerde 

schuifknop voor het tuimelen

- De gepatenteerde schuifknop zit zowel aan de 

bovenzijde als de onderzijde van de jaloezie voor nog 

meer bedieningsgemak

- Speciaal voor hoge of moeilijk bereikbare ramen

• Met ons TruFit® systeem kun je de jaloezie direct op het 

glas bevestigen zonder te boren in het kozijn. Ideaal 

voor draaikiepramen.

• Precieze bediening voor flexibele licht- en 

privacyregeling
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NIEUW Top Down/Bottom Up


