Nieuwe collectie
De unieke lichtregulering van Silhouette® Shades

Silhouette® Shades
USP’s
- Silhouette® Shades maken van hard, fel
zonlicht een prettig, natuurlijk licht in de
woonruimte.
- De stoffen lamellen in Silhouette® Shades
lijken te zweven tussen twee stoffen. je
kunt de lamellen eenvoudig kantelen om
te genieten van de zachte warmte van
natuurlijk daglicht. Toch worden hinderlijke schittering en schadelijke uv-straling
voorkomen,
- Silhouette® Shades zorgen voor optimale
privacy met doorzicht naar buiten, maar
wanneer de lamellen gesloten zijn biedt
deze raamdecoratie perfecte privacy.
Aanpassingen t.o.v. vorige collectie:
- Nu verkrijgbaar in één lamelbreedte,
namelijk 75 mm. De overige lamelmaten
lopen niet door in deze collectie.
- Let op ruim 30 nieuwe kleuren/dessins.
- In deze collectie is één type bovenbak
leverbaar met de maat van 80 mm hoog
en 82 mm diep.
- Nieuwe onderlat waardoor het doek nóg
strakker gefixeerd zit.
- De maximale breedte is vergroot naar
300 cm.
Bedieningsopties, 4 mogelijkheden:

3. LiteRise®
Dankzij het koordloze LiteRise®-systeem
zijn Silhouette® Shades makkelijker dan
ooit te bedienen én veilig voor kinderen
en huisdieren. Je kunt de shades eenvoudig omhoog en omlaag bewegen én
kantelen door middel van een handgreep.

Highlights
Ombre
- Modern in een lichte dim-out uitvoering
ontwikkeld voor wanneer demping van
het licht gewenst is.
- Witte voile aan de voor- en achterzijde.
- Leverbaar in zeven kleuren.
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4. PowerView® Motorisation
Stel je de ideale wereld voor waarbij raam
decoratie is afgestemd op je voorkeuren,
zich automatisch aanpast en zo op ieder
moment van de dag dé perfecte sfeer cre
ëert in elke ruimte. Dat is het gemak van
PowerView® Motorisation. Stel eenvoudig
je raamdecoratie in op de gewenste po
sitie 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.

1. Eindloos koord
Silhouette® Shades zijn standaard voorzien
van een eindloos koord.
Optioneel Child Safe
bedieningen:
2. SmartCord®
Het revolutionaire Luxaflex® SmartCord®bedieningssysteem maakt gebruik van
een intrekbaar koordmechanisme, zodat
er geen lang koord op de vensterbank ligt.

Stofcollectie
Luxaflex® Silhouette® Shades zijn ver
krijgbaar in een uitgebreide collectie van
bijzondere stoffen met stijlvolle trend
kleuren, subtiele structuren en bijzondere
bewerkte voiles. NIEUWE STOFFEN: onder
scheiden zich door structuur! (structuur in
het doek en in de liggende lamel).

Stof Éclair

Lumière
- Elegant, transparant met een subtiele
structuur.
- Gekleurde voile aan de voorzijde, witte
voile aan de achterzijde.
- Leverbaar in vijf kleuren.
Éclair
- Mooie bewerkte stof met een subtiel
lichteffect.
- Bewerkte en gekleurde voile aan de
voorzijde, witte voile aan de achterzijde.
- Leverbaar in vier kleuren.
French Linen
- Prachtige stof met de uitstraling van linnen in een moderne look. Passend bij elk
interieur.
- Bewerkte en gekleurde voile aan de
voorzijde, witte voile aan de achterzijde.
- Leverbaar in vier kleuren.
Functioneel & decoratief

Stof Bayou
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Sunscreen
- Houdt door de screen-achtige voile aan
de achterzijde 25% meer warmte tegen
in geopende stand en zorgt tevens voor
een rustiger doorzicht.
- Leverbaar in zes kleuren.

