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Dekracht
vanLuxaflex®
Outdoor
Zon, lichtenwarmte.Het lijken
vanzelfsprekendeelementen,geen
zakenwaar jevaak langbij stil staat.
Tochhebben zedegrootstmogelijke
invloedoponswoongenot.Zelfsophoe
we inonsvelzitten.Eengoederegeling
van licht enwarmtegeeft je eenprettig
gevoelenmeercomfort.Je kuntzowel
binnenalsbuitenoptimaalgenieten in
jouweigenstijl.

Terraszonweringbeschermt tegen warmte
en licht,zowelop je terrasalsin jewoning.
Je keuzewordtbepaalddoordegewenste
uitvoering,afwerkingenvormgeving.

Luxaflex®Terraszonweringisuitermate
geschiktvoorzowelbrede alssmalle
gevelsenmaaktongehinderdedoorloop
onderdezonweringmogelijk.
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BESCHERMTTEGENWARMTEENLICHT
Luxaflex®Terraszonweringbiedt opties zowelgeschikt voor smallealsbrede gevels. Natuurlijkzorgen
wevooreen ongehinderdedoorlooponderhetscherm.Deterraszonweringbeschermtnietalleen
tegenwarmteen licht in jewoning, jekuntookop je terrasgenieten vaneenwelkomeschaduw.
Luxaflex®Terraszonweringbiedteenuitgebreide keuzeaanzowelmogelijkheden enmodellen als
deuitvoeringenmontage.



5



SMARTCHOICE
Eenscherpgeprijsde lijn terrasschermenmeteenelegante, slanke
vormgeving.Uitermate geschiktvoor terrassenenbalkonstot 550cm
meteenmaximaleuitval van300cm.Hetschermkenteengesloten
cassettesysteemwaardoordoekenonderdelen goedbeschermdzijntegen
weersinvloeden. Dankzijde zeersterkeChronusDyneema®knikarmenishet
SmartChoice schermeenzeerduurzaamproduct.Omdeprijsvandit scherm
scherp tehoudenhebbenwe eenselectie gemaaktvaneenaantal frisse
doeken enRal-kleuren.
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SPECTRA™ NOVA

PERSOONLIJKESMAAK

DeSpectra™Nova iseenterrasschermmeteenelegante, slankevormgeving.Hetheefteen volledig
gesloten cassettesysteemenis leverbaar totmaximaal550cmbreedmet eenmaximaleuitval van
350cmmet ChronusDyneema®knikarmen.

Doorbrede keuzeaankleurenendessinsen
cassettekleurenkanjedeSpectra™Novaprecies
naar jeeigen smaakkiezen.Elkproduct wordt
immers,speciaal voor jou,opmaatgemaakt.De
Spectra™Novaverhoogt jecomfortenbeschermt
tegenhinderlijkzonlichtterwijl je ramenendeuren
gewoongeopendkunnenworden.
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FIORAGRANDE
Dezenaamheeft ditknikarmschermniet voor
nietsgekregen,want ditschermisuitermate
geschiktvoorbredegevels.DeFioraGrande
is leverbaar tot maarliefst740cmbreeden
gekoppeldmetwel vierknikarmentoteen
breedte van1200cm.Hetcassettesysteemis
volledig gesloten,waardoordoekenonderdelen
goedbeschermdzijntegenweersinvloeden.

-Strakkevormgeving zonderzichtbareschroeven
enkabels.
-Bijzonderonderhoudsvriendelijk enleverbaar in
alle RAL-kleuren.
-Uitermate sterkenduurzaamdankzijdeChronus
Dyneema®knikarmen.
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FIORACOMPACT
DeFioraCompactheefteenzeerfraaiencompact uiterlijkdie,
doordatdecassettevlaktegendegevel wordtgeplaatst een
sierraadisaandegevel.

Hetschermisuitermategeschiktvoor terrassenenbalkonstot
450cmbreed enheeft eenmaximaleuitval van300cm,met
ChronusDyneema®knikarmen.Het cassettesysteem isvolledig
gesloten,waardoordoekenonderdelen goedbeschermdzijn
tegenweersinvloeden.
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PONTODOBLE
DePonto Doble iseenrobuust,vrijstaanddubbelknikarm-
scherm,ontworpen voorgrote terrassenenopenruimtes
bijhuizen,restaurants,cafésenscholen.Motorbediening is
standaard,maareenhandmatige bediening isook(beperkte
afmetingen)mogelijk.

-Maximaleuitval van300cmaaniedere zijdeeneen
maximalebreedte van600cm.
-Kanzowelrechtstreeksopdegrondgeïnstalleerd worden
(waarbij devoetplaat verankerddient tewordenopeen
stevigebetonvoet) alsmetgewichten ineendaarvoor
bestemdebak(optioneel).
-Standaard leverbaar inde kleurenwit (RAL9010)enzwart
(RAL9004).TegeneenmeerprijskandePonto Doble in
diverseRAL-kleurenworden geleverd.
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KIESJE EIGENSTIJL
Je creëertharmonie,zowelbinnenenbuiten,doorvoorzonweringte
kiezendiequakleurenuitstralingperfect aansluitbij jouwinterieur.Laat je
daarominspirerendoorde uitgebreide Outdoorcollectie vanLuxaflex®.
Decollectie omvatveleexclusieveen trendydoeken,indiverse
kleurgroepenenisaf tewerkenmet bijpassende,door jougekozen
kleurprofielen.Kieseendoekenprofielkleurdathetbeste bij jouw
interieurénexterieurpast,kortomsfeervollebuitenzonwering vooreen
aangenaamwoonklimaat!
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ZONWERINGNAARJE EIGENSMAAK!

PREMIUM SELECTIE RAL-KLEUREN
Deprofielen vanLuxaflex®Outdoorproducten zijnkleurgecoördineerd
leverbaar.Speciaal voor jouhebbenwijdePremiumSelectie samengesteld.
Dezebevat 34RAL-kleurenmetprachtige, exclusievematte structuurlakken.
DePremiumSelectie wordtgeleverd geheelzondermeerprijs.Deoverige
RAL-kleuren,zijnopaanvraagen tegenmeerprijs leverbaar.Ditbiedt jou
nógmeermogelijkheden omjeLuxaflex®Outdoorproduct persoonlijkte
ontwerpen.
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Dezonisheerlijk,maarinhuismoethet klimaatwel beheerstworden en
ophet terraswillen wegraagbeschermdworden tegenal te felle zon.
Metde juistebuitenzonweringkandezonopeenfunctionele manier
beheerstworden,éndeuitstralingvan terrasengevel wordenbepaald.
Buitenzonweringhoudthetklimaatbinnenprettigen laat jebuiten
genieten vansfeerencomfort.Sfeervollebuitenzonweringvooreen
aangenaamwoonklimaat!

Indedoekstalenbrochurevind jemeer informatieoverde (screen)
doekcollectie vande Luxaflex®OutdoorCollection. Je merktdatdeze
collectie veleexclusieveentrendydoekenomvat,indiversekleurgroepen.
Metdezedoekengeef je jehuiseen luxeenverrassendeeigentijdse
uitstraling.
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GENIETZOWEL OVERDAGALS S̓AVONDS
VANTOPCOMFORT
Buiten zijnspeelteensteedsbelangrijkererol inonsdagelijksleven.We voelen ons
prettig bijheerlijke lentedagen ennog langere zomeravonden.Luxaflex®Outdoor
heeftcomforthoog inhet vaandelstaan,daaromkanallezonweringelektrisch
wordenuitgevoerd.

Wij hebben comfortabeleextra̓ sontworpen welkekoppelbaarzijnaande
terraszonwering.DankzijdePowerrailverlichting maakjehet buitenleven zo
sfeervolenaangenaammogelijk,ookalshetwat frisserwordt.
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BEDIENINGEN
POWERRAILVERLICHTING Verlengjezomeravondenmetsfeervolleen praktische
energiezuinigeLEDverlichting.

ELEKTRISCHE BEDIENING Alle zonweringvan Luxaflex®Outdoorwordtstandaard
uitgevoerdmetSomfySunea IOmotor.

ZON-ENWINDAUTOMAAT Bedien jezonweringvolautomatisch,inspelendopactuele
weersomstandigheden.Bijzongaathetzonneschermvanzelfuitenbij te veel windtrekthet
automatisch in.



Alle rechtenvandezeuitgavezijnvoorbehouden.Het onbevoegdkopiëren isverboden.Wijzigingen in technische informatie,materialen,onderdelen,samenstellingen,
ontwerpen,uitvoeringen,kleuren,etc.zijn,ookzonderaankondiging,voorbehouden.Aan deteksten,afbeeldingen enkleurenkunnengeenrechtenwordenontleend.
®Wettig gedeponeerd handelsmerk.Een HunterDouglas®product.©Copyright HunterDouglas®2020.

Bekijkhetgeheleassortimentopbosmanzonwering.nl
Laatjeinspireren
Bekijksamenmet je lokale
Luxaflex®dealerdemogelijkheden
enontdekhetbredeassortiment
productenenmaterialendie
aansluitenbij jouwstijl.

Gegarandeerdvakmanschap
Bekwamevakmensenvervaardigen
jeopmaatgemaakteproductmet
zorgenaandachtvoordetail.

Adviesopmaat
Je Luxaflex®dealerbeoordeelt de
lichtinval,meethet raamopen
zorgtervoordatdeproducten
perfectopmaatgemaaktworden
voor jehuis.

Zorgelozemontage
Ontspan en laat Luxaflex®dealers
doenwatzijhetbestekunnen,
wetende dat jevijf jaargarantie
geniet.

Bij Luxaflex®begintzonweringmeteengoedontwerp.
Lichtregulering, energie-efficiëntieenhetgemak
vangemotoriseerdebedieningzijnslechtseenpaarvande
innovatiesdie bijdragenaandeschoonheidvanelkekamer,
elkedag–opmaatgemaaktenmetvijfjaargarantie.
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