Serrezonwering
Comfortabel buiten wonen
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Luxaflex® Serrezonwering

Een stijlvol warmte- en licht
reducerend schild
In een serre kun je heerlijk genieten van extra
daglicht in huis, wat zeker op donkere dagen
erg prettig is. Op warmere dagen, wanneer de
zon recht naar binnen schijnt, kan het in een
serre snel opwarmen. Om het binnenklimaat
aangenaam te houden, kun je kiezen voor
serrezonwering, die er voor zorgt dat de hevige
zonnestralen geweerd worden voordat deze
het glas bereiken, en zo de warmte en het licht
gedoseerd wordt.
Voor serres, terrassen, glazen daken en
lichtkoepels heeft Luxaflex® speciale zonwering
ontwikkeld. Luxaflex® Serrezonwering vormt
als het waren een warmte- en lichtreducerend
schild boven de ruimte. Zo blijft je huis koel en
kun je optimaal genieten van je serre of terras.

Luxaflex® Serrezonwering:
- Houdt je serre en huis koel.
- Is op ieder serredak te monteren.
- Heeft een fraai, solide en uniek ontwerp.
- Is gedeeltelijk vrijstaand te monteren
(Omega Oase).
- Is te verkrijgen met een grote keuze doeken uit
de Luxaflex® Outdoor Collection.
Laat je informeren over de voor jou ideale
uitvoering van Luxaflex® Serrezonwering,
inclusief de juiste opties en montage. Je
Luxaflex® dealer adviseert je graag bij het maken
van de juiste keuze!
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OMEGA
Een warmte- en lichtreducerend schild
Voor terrasoverkappingen, serres en erkers is
er speciale zonwering ontwikkeld. Deze vormt
als het ware een warmte- en lichtreducerend
schild boven of rondom de ruimte. Zo blijft het
binnenklimaat een stuk aangenamer.
Het fraaie, solide en unieke systeem wordt
gecombineerd met een ruime keuze doeken uit
de Luxaflex® Outdoor Collection en Luxaflex®
Outdoor Screens (uitsluitend Sergé 3%). Af te
werken in elke RAL-kleur, perfect passend bij je
eigen stijl.
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Omega
Breedte max.

500 cm, koppelbaar tot 1000 cm met 2 doeken

Uitval max.

500 cm

Oppervlakte max.

17,5 m2 per schermdeel

OMEGA OASE
Een fraaie zonwerende overkapping
Luxaflex® Omega Oase is een fraaie zonwerende
overkapping aan je gevel. In opgetrokken
toestand heb je vrij zicht en wordt de
lichttoetreding niet beperkt. Optioneel kun je de
Omega Oase uitbreiden met LED-verlichting om
nóg langer buiten te genieten.
Het fraaie, solide en unieke frame wordt
gecombineerd met een ruime keuze doeken uit
de Luxaflex® Outdoor Collection en Luxaflex®
Outdoor Screens (uitsluitend Sergé 3%). Af te
werken in elke RAL-kleur, perfect passend bij je
eigen stijl.

Omega Oase
Breedte max.

500 cm, koppelbaar tot 1000 cm
met 2 doeken

Uitval max.

500 cm

Oppervlakte max.

17,5 m2 per schermdeel
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ACCESSOIRES

POWERRAIL VERLICHTING
Verleng je zomeravonden met sfeervolle en praktische,
energiezuinige LED verlichting.

ELEKTRISCHE BEDIENING
Alle zonwering van Luxaflex® Outdoor wordt standaard
uitgevoerd met Somfy IO motor.

ZON- EN WINDAUTOMAAT
Bedien je zonwering volautomatisch, inspelend op actuele
weersomstandigheden. Bij zon gaat het zonnescherm
vanzelf uit en bij te veel wind rolt het automatisch op.
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Bij Luxaflex® begint zonwering 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

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

Je Luxaflex® dealer beoordeelt de
lichtinval, meet het raam op en
zorgt ervoor dat de producten
perfect op maat gemaakt worden
voor je huis.

Bekwame vakmensen vervaardigen
je op maat gemaakte product met
zorg en aandacht voor detail.

Ontspan en laat Luxaflex® dealers
doen wat zij het beste kunnen,
wetende dat je vijf jaar garantie
geniet.
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