
 Screens
 Elegante bescherming tegen zon en warmte
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Luxaflex® Screens bewijzen zich al jarenlang 

door hun duurzaamheid, zijn breed toepasbaar 

en door de uitgebreide range stoffen een 

verfraaiing voor elke gevel. De kwaliteit is 

typerend voor Luxaflex®. Ze zijn roestvast, 

degelijk en bestand tegen elk weertype.

Doordat nagenoeg alle screendoeken brand

vertragend, antistatisch en uvbestendig zijn 

ben je verzekerd van onbezorgd gebruik in alle 

situaties. Je interieur wordt op een prachtige 

manier beschermd tegen zon en warmte!

Bij daglicht kun je met onze screens goed naar 

buiten kijken, terwijl de zon geweerd wordt. 

Hinderlijke schitteringen worden voorkomen, 

net als de inkijk van buitenaf naar binnen. 

De collectie biedt een zeer uitgebreid 

assortiment aan technisch hoogwaardige en 

decoratieve weefsels in diverse transparanties. 

Met Luxaflex® Screens maak je een 

milieubewuste keuze, want ze zijn voor bijna 

100% recycleblaar.

Luxaflex® Screens 

Elegantie in licht en warmte
regulering
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MODELLEN
De Outdoor Collection Screens biedt een 

uitgebreide keuze aan zowel mogelijkheden 

en modellen als de uitvoering en montage. 

Onderstaand vind je een overzicht van de 

modellen en types.

BEAUFORT® SCREEN 

Beaufort® is een statement binnen de 

succesvolle Outdoor Collection Screens. 

Het windvaste ritsscreen combineert design 

met grote windbestendigheid en is ook 

beschikbaar voor grotere raampartijen. Door 

de keuze uit verschillende modellen, ben 

je met dit screen altijd verzekerd van een 

passende oplossing. Beaufort® heeft geen 

kier tussen doek en geleiding, waardoor deze 

ook zeer goed als compleet verduisterende 

zonwering functioneert. Beaufort® screens 

zijn een prima oplossing voor de ramen 

en deuren van je serre. Verder zijn onze 

screendoeken zeer geschikt voor zonwering 

bij glazen daken van serres, waarbij 

voldoende warmte wering geboden wordt 

en lichtinval behouden blijft. 

VERTICA ZIP SCREEN

De combinatie van een kleine kast en een 

doek wat voorzien is van een rits, maakt dit 

product uitermate geschikt voor situaties 

waarbij een beperkte ruimte en een hoge 

windvastheid gewenst is. Mede hierdoor 

is ook de Vertica ZIP screen geschikt voor 

serres.

VERTICA SCREEN

Door zijn kleine kast is de Vertica Screen 

populair voor ramen waar bepaalde soorten 

zonwering niet geplaatst kunnen worden. 

De Vertica Screen heeft een minimale 

kier tussen doek en geleiding, neemt 

weinig ruimte in beslag en vormt als het 

ware één geheel met de ramen waarvoor 

ze zijn geplaatst. De Vertica Screen is 

windbestendig, zeer sterk en prijstechnisch 

een prettig instapmodel.
Vertica/ Vertica ZIP 85Vertica/ Vertica ZIP 75 Vertica/ Vertica ZIP 95

 Beaufort® Beaufort® Beaufort® Beaufort®
 100R 100S 125R 120 ROND
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d  TÜV gecertificeerd volgens DIN EN 13561:2009.
d  CE gecertificeerd.
d  Alle Screens voldoen aan de Europese richtlijnen voor buitenzonwering, 

worden geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie.
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UITGEBREID ASSORTIMENT 
DOEKEN
Het weefsel dat past bij jouw persoonlijke stijl

De Outdoor Collection Screens zit boordevol technisch 

hoogwaardige en decoratieve weefsels in uiteenlopende 

transparanties voor elke situatie. De warmte wordt 

geweerd, maar dankzij de lichtdoorlatendheid blijft het 

zicht naar buiten behouden. Tot de laatste ontwikkelingen 

behoort de StarScreen. De kleuren van dit weefsel, wat 

bestaat uit 100% polyester, zijn afgestemd op alle andere 

collecties van Luxaflex® Outdoor, waardoor er al snel een 

combinatie te maken is met bijvoorbeeld een terrasscherm. 

De Outdoor Collection Screens doet je versteld staan van 

de mogelijkheden en is behalve bij Screens ook op Omega 

Serrezonwering (uitsluitend Sergé 3%) toe te passen.
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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. 
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2020.

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.


