Vensterzonwering
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat

VRIJ UITZICHT
Vensterzonwering beschermt je interieur tegen zonnestraling en is bij uitstek geschikt voor
toepassingen op ramen aan de straatzijde, voortuinen, balkons of situaties waar een grotere
doorloophoogte wenselijk is. Luxaflex® Outdoor Vensterzonwering:
-B
 eschermt je interieur tegen zonnestraling.
- Vrij uitzicht naar buiten.
- Houdt je huis koeler.
-O
 penen van ramen en deuren blijft (beperkt) mogelijk.
-D
 iverse armsystemen verkrijgbaar voor verschillende woon- en gebruikssituaties.
-G
 rote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Collection.
- Ruime keuze uit RAL kleuren.

Carré 95 De Carré is een uiterst veelzijdige vensterzonwering en
maakt vele toepassingsvormen mogelijk. Dit vanwege de diversiteit
aan armconstructies en de vele bedieningsmogelijkheden. Dit uitvalscherm staat dan ook voor gedegen maatwerk. Dankzij de vierkante
kap met een volledig sluitende voorlijst worden het doek en het
mechanisme perfect beschermd. De Carré 95 is vanwege al deze
voordelen één van de meest toegepaste zonweringsproducten in de
utiliteitsbouw.
- Leverbaar met diverse typen armen zoals; extra windvast en duplex.
- Maximale breedte van 450 cm en met een maximale uitval van
200 cm (afhankelijk van gekozen armsysteem).
- Ook beschikbaar met speciale balkonhoek arm.

Markiezen Ambachtelijk handwerk gecombineerd met modern gebruiksgemak. Onze markiezen zijn leverbaar in twee varianten, namelijk
hout of aluminium. De houten Luxaflex® markiezen zijn gemaakt van
eersteklas roestvrije Meranti latten en zijn perfect voor huizen met een
authentieke uitstraling. De aluminium Luxaflex® markiezen zijn uitermate geschikt voor huizen met zowel een authentieke als moderne
uitstraling. Beide varianten bieden dankzij de extra diepe kast een
optimale bescherming van het doek en natuurlijk zijn alle onderdelen
kleur gecoördineerd.
- Maximale breedte 500 cm.
- Maximale uitval 150 cm.
- Voorzien van volant 15 cm hoog.
- Standaard uitgevoerd met koordbediening incl. koordkikker,
optioneel met elektrische bediening.
- Geschikt voor de exclusieve Luxaflex® Outdoor Collection (acryl).
- Leverbaar met Markies-IN.

Clip Venster De Clip Venster is een mooie, functionele venster
zonwering met een uitermate slanke en moderne vormgeving. Dankzij
de compacte en volledig gesloten behuizing zorgt dit voor een goede
bescherming van het doek in opgerolde toestand. De zelfdragende
kap, waarbij het doek over de volle breedte wordt ondersteund,
maakt de Clip Venster bij uitstek geschikt voor toepassing bij bredere
vensters.
- Zonder meerprijs leverbaar als uitvoering met variabele steunen,
zodat de Clip Venster flexibel toepasbaar is bij montage op zowel
gevel, kozijn als tegen het plafond.
- Tot maar liefst 700 cm breed uit één stuk zonder doekspleet.

Madolette De Madolette is een vensterzonwering welke uitermate
geschikt is voor smalle hoge ramen of voor erkers. Het doek zakt eerst
verticaal langs het raam om tenslotte, via een meelopende buis, van
het raam weg te vallen. Door de speciale armen neemt de windvastheid toe naarmate het scherm verder uitgaat.
- Leverbaar met een vaste uitval van 52 cm, een maximale productbreedte van 250 cm.
- Geschikt voor zowel de Luxaflex® Outdoor Acryl Collectie als een deel
van de Luxaflex® Outdoor Screen Collectie (Sergé 3%).
- Voorzien van geëxtrudeerde opwaai‑beveiliging.

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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