
 Buitenjaloezieën
De ultieme bescherming tegen zonlicht en warmte
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Buitenjaloezieën
Uitmuntend in licht- & warmteregulering

Luxaflex® Buitenjaloezieën zijn de meest directe vorm van zonwering. 
Bovendien zijn ze, door toepassing van uitsluitend de beste 
materialen, bestand tegen elk weertype. De kunststoffen zijn zelfs 
glasvezelversterkt en uv-bestendig. 

Doordat de buitenjaloezieën trapsgewijs kantelen, blijft doorzicht 
mogelijk bij een optimale wering van zonlicht en warmte. Hierdoor 
wordt uw interieur jarenlang tegen zonlicht en warmte beschermd.

Luxaflex® Buitenjaloezieën zijn verkrijgbaar in meerdere lamelbreedtes 
en in vele kleuren, en daarom voor nagenoeg elke situatie geschikt.
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De uitgebreide keus uit diverse lamelbreedte en –
types maakt passende oplossingen mogelijk, voor elke 
toepassing.

Het aanbod varieert van zeer flexibele en veerkrachtige 
lamellen (50, 60, 80 of 100 mm) en via uitermate stabiele 
lamellen met gekraalde langszijden (60 en 80 mm), tot 
de specialistische, eveneens gekraalde 88 mm lamel. 
In combinatie met de verschillende geleidingsopties kan 
zo de ideale configuratie voor elke raamsituatie worden 
ontwikkeld.

Spandraadgeleiding
Door toepassing van spandraden aan de zijkanten van 
het product, is alleen een boven- en onderbevestiging 
nodig. Hierdoor kunnen ook glasvlakken zonder 
kozijnprofielen van dit type zonwering voorzien worden.

Profielgeleiding
Voor de meer robuuste uitvoeringen zijn er diverse 
profielgeleidingen mogelijk: van smal tot breed in 
aanzichtvlak, van recht via rond tot profielen met 
geïntegreerd hijsmechanisme. In het laatste geval zijn 
geen ponsgaten in de lamellen nodig en sluiten de 
lamellen nog beter.

Koofvormen
Indien er geen bouwkundige koof beschikbaar is, kan 
optioneel een gezette, aluminium koof geleverd worden. 
Deze wordt op maat gemaakt en is in diverse kleuren 
verkrijgbaar.

Lameltypes
Van sierlijk tot robuust
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Lamelkleuren
Hieronder staat een overzicht van de beschikbare 
lamelkleuren. In de stalenwaaier staat per lamel aangegeven 
in welke kleur deze verkrijgbaar is. Veel van deze kleuren 
zijn tevens verkrijgbaar voor de profielen en aluminium 
onderdelen. Uw Luxaflex® Buitenjaloezie-specialist vertelt u 
hier graag meer over.

0663 (RAL 7035)

3240 (RAL 6005)

4872 (RAL 8019)

1745 (RAL 7015)

Deze kleuren zijn ter 
indicatie. Raadpleeg 
de kleurenwaaier voor 
exacte kleurbepaling.

0664 (RAL 7038)

4041

5043

0193 (RAL 9016)

2343 (RAL 5014)

4742

7043 (DB 703)

0264 (RAL 9010)

2743 (RAL 5002)

48467140

0141

1849 (RAL 9005)

4540

7042 (RAL 9007)

7148

1645 (RAL 7016)

4441 (RAL 1013)

7040 (RAL 9006)



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® 2017.

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.

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


