
Plissé Shades
 Decoratief voor elke raamvorm

183033_2_BROCHURE_PB_NL.indd   1 21-08-18   08:25



2

183033_2_BROCHURE_PB_NL.indd   2 21-08-18   08:25



Luxaflex® is zich bewust van de eisen die 
aan een moderne woning en inrichting 
worden gesteld en hoe uniek deze kunnen 
zijn. De verscheidenheid aan raamvormen en 
uiteenlopende wensen op het gebied van 
lichtregeling en privacy, in combinatie met 
een persoonlijke stijl, hebben allemaal een 
rol gespeeld bij de ontwikkeling van onze 
collectie Plissé Shades. Van fris en minimaal 
wit tot trendy ikatdesigns in sprekende 
kleuren; met onze Plissé Shades kun je zowel 
een discrete en verfijnde achtergrond creëren 
als een opvallend element in je interieur.
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Plissé 
Shades
 Visuele veelzijdigheid
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Duurzame stoffen
Onze nieuwe Plissé Shades collectie biedt meer dan negentig schitterende en 
duurzame stoffen die Cradle to Cradle Certified™ zijn. Deze certificering geeft  
je de mogelijkheid een verantwoorde keuze te maken voor je woning en gezin. 
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NIEUW   
Melby screen 
stof
Onze nieuwe 20 mm Melby screen stof is zowel praktisch 
als mooi. De stof weert insecten en zorgt voor maximaal 
zicht naar buiten.

Melby screen stof - Dakraamhor
Een Luxaflex® Dakraam Plissé Shade gemaakt met Melby 
screen stof wordt (op de dag) gemonteerd in een slank 
profiel. De stof kan ook worden gecombineerd met een 
20 mm Plissé Shade of 25 mm Duette® Shade stof.

Voordelen
- Frisse lucht voor een comfortabeler huis
- Je huis blijft koeler in de zomer
- Ideaal voor slaapkamers
- Eenvoudig te onderhouden en schoon te maken

Ontworpen voor de 20 mm Plissé Shades collectie,  
is TruFit® een geavanceerde manier om Plissé Shades 
rechtstreeks op het glas te installeren en te bedienen  
zonder de noodzaak voor boren. Het is een eenvoudig 
bedienbaar systeem, ideaal voor draai-kiepramen,  
deuren, maar ook voor standaard ramen.

TruFit®
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Stel je een wereld voor waarin je raambekleding 
anticipeert op je behoeften en zichzelf automatisch 
aanpast om zo 's ochtends, 's middags en 's avonds 
de perfecte sfeer te creëren. Dat is het voordeel van 
PowerView® Motorisation. Het enige wat je hoeft te 
doen is PowerView® programmeren met de PowerView® 
App op je smartphone of tablet om al je Luxaflex® 
producten af te stellen, of het nu gaat om een 
enkel raam of je hele woning.

Scan de QR-code om de video over 
PowerView® Motorisation te bekijken.

PowerView®
Motorisation
anticipeert op je behoeften en zichzelf automatisch 
aanpast om zo 's ochtends, 's middags en 's avonds 
de perfecte sfeer te creëren. Dat is het voordeel van 
PowerView® Motorisation. Het enige wat je hoeft te 
doen is PowerView® programmeren met de PowerView® 
App op je smartphone of tablet om al je Luxaflex® 

PowerView®
Motorisation
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Kind-
veiligheid
Ontworpen met oog 
voor veiligheid

Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste 
prioriteit. Het maken van kindveilige producten 
voor woningen is een integraal onderdeel van onze 
ontwerpfilosofie. Van koordloze alternatieven tot volledig 
elektrische systemen, Luxaflex® biedt een keur aan 
innovatieve bedieningssystemen die zijn ontworpen met 
oog voor veiligheid, comfort en vormgeving. Bezoek je 
plaatselijke Luxaflex® showroom voor deskundig advies 
over de juiste bediening voor je ramen en woning.

De eenvoudigste en veiligste manier om je Plissé Shades 
te bedienen is met ons koordloze LiteRise® systeem waarmee 
je de shade gewoon met de hand omhoog kan duwen of 
omlaag kan trekken. De Plissé Shade stopt precies op de positie 
die jij wilt.

Scan de QR-code om de video 
over LiteRise® te bekijken.

 LiteRise®

Het SmartCord® bedieningssysteem gebruikt een uittrekbaar 
koord, zodat je geen last hebt van loshangende koorden. Zo 
heb je een strakke look en komen kinderen en huisdieren niet 
in de verleiding ermee te gaan spelen. De Plissé Shade is heel 
eenvoudig te bedienen dankzij de soepele werking van de 
koorden.

Scan de QR-code om de video 
over SmartCord® te bekijken.

 SmartCord®
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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® 2018.

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.
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