
 Silhouette® Shades 
 Sfeervol met een exclusieve stijl, door zacht gefilterd licht
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Regel de 
hoeveelheid 
licht en zicht 
als nooit 
tevoren
Silhouette® Shades met ClearView™ stof 
veranderen je blik op de wereld. Met 
deze innovatie in design bepaal je zelf 
je uitzicht en lichtinval. Ondoorzichtige 
lamellen worden afgewisseld met 
lamellen van ragfijn materiaal, dat 
nauwelijks met het blote oog te zien is. 
Je kunt zo ongestoord naar buiten kijken 
zonder dat je last hebt van fel licht, 
reflecties en uv-straling.
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VOOR ELK RAAM EEN PASSEND DESIGN

We bieden je graag maximale flexibiliteit in design. Daarom introduceren we nieuwe smallere 50 mm 
lamellen naast de bestaande 75 mm lamellen. Zo kun je eenvoudig de juiste balans tussen stijl en 
functionaliteit vinden. De lamellen van 50 mm zijn uitermate geschikt voor kleine en middelgrote 
ramen. Voor een mooie uitstraling bij grotere ramen kies je de lamellen van 75 mm. 
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COMPROMISLOOS 
COMFORT

Dankzij onze speciaal ontworpen stoffen profiteer 
je optimaal van het daglicht zonder de storende 
aspecten ervan. Silhouette® Shades helpen je niet 
alleen de hoeveelheid licht in huis te regelen, 
maar ook de temperatuur en akoestiek.

SCALA AAN 
STOFFEN

We bieden een grote verscheidenheid 
aan bijzondere stoffen in trendy 
kleuren en met subtiele structuren 
en textuurvormen. Ontdek alle 
mogelijkheden!
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SPECIAAL VOOR JOU ONTWORPEN

Voor onze deskundige Luxaflex® 
specialisten is elk nieuw project als een 
leeg canvas dat wordt ingekleurd op 
basis van de unieke eigenschappen 
en uitdagingen van jouw woning. Alle 
shades worden speciaal afgestemd op 
jouw vereisten, zodat het eindresultaat 
precies past bij jouw smaak en interieur.

HET ZIT IN DE DETAILS
Onze nieuwste collectie biedt nieuwe 
manieren om je design nog wat extra’s 
te geven. Creëer eenheid of juist een 
contrasterend effect. Kies voor een 
bovenbak en onderlat in zwart, wit, 
créme of geborsteld aluminium om het 
helemaal af te maken.

BLIJVEND MOOI

GEEN OMKIJKEN
Onze producten zijn meer dan alleen mooi. De hoogwaardige Silhouette® Shades ondergaan een 
unieke behandeling, zodat ze bestand zijn tegen stof, vuil en vlekken.
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SMARTCORD®

Het SmartCord® systeem is een 
unieke innovatie van Luxaflex®. 
Het koord is intrekbaar, zodat 
je niet aankijkt tegen een lang 
koord dat kleine vingertjes of 
nieuwsgierige huisdieren aantrekt. 
Bovendien maakt het systeem het 
supereenvoudig om je Silhouette® 
Shades te bedienen.

LITERISE®

Houd je van eenvoud? Ons 
koordloze LiteRise® systeem is 
veilig voor kinderen en maakt 
het eenvoudiger dan ooit om je 
Silhouette® Shades op te trekken, 
neer te laten en te tuimelen.

ONTWORPEN 
MET OOG VOOR 
VEILIGHEID

Wij beschouwen kindveiligheid als 
onze hoogste prioriteit. Het vormt 
daarom een integraal onderdeel 
van onze ontwerpfilosofie. 
Luxaflex® Silhouette® Shades zijn 
kindveilig en voldoen aan de 
Europese EN normen.

POWERVIEW® AUTOMATION

Ons bekroonde smarthomesysteem werkt onder andere met Apple 
Home Kit, Amazon Alexa, Google Home en Nest, maar ook als losse 
app of afstandsbediening. Gebruik het om je te helpen ontwaken, 
voor een veiliger gevoel of om een andere sfeer te creëren – 
geheel automatisch. Je kunt nu op je smartapparaat via een 
uiterst intuïtieve digitale interface je Luxaflex® Silhouette® Shades 
bedienen. Dat is pas handig!
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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.


