
Spelen met licht en kleur 
op jouw stijlvolle manier

Luxaflex
LightLine®

Rolgordijnen



Symbolen
Prijsgroep

12
PES Polyester
PP Polypropyleen 

c Lichtdoorlatend

# x Volgnummer stofstaal

s Afnemen met een vochtige spons

 Geschikt voor vochtige ruimtes

Scan de QR-code voor inspiratie.

OEKO-TEX® 100 gecertificeerd

25
0

>140 - 250 
A A richting (liggend) 

Breedte 140 - 250 cm
Hoogte max 250 cm

25
0

140
B B richting (staand)

Breedte < 140 cm
Hoogte max 250 cm
De stalen in het collectieboek 
zijn in in B-richting gesneden, 
tenzij verwerking in A-richting 
de enige optie is.
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luxaflex.com



Dit unieke rolgordijn biedt zacht diffuus licht, subtiele privacy en een kenmerkend design. Je kunt je Luxaflex LightLine® Rolgordijn aanpassen aan je eigen interieur  

om van je ramen een schitterend designstatement te maken.

Stappenplan

  Luxaflex LightLine®   
 Rolgordijnen

1   Kies je kleur en designthema
Ons assortiment biedt verfijnde opties voor elke woonstijl en elk raam. De schitterend samengestelde designs en kleuren hebben drie designthema's: Global Living,  

Nordic Living en Luxury Living. Kijk op pagina's 3 - 9 voor meer inspiratie. 

2   Voeg je persoonlijke designdetails toe 
Pas je Luxaflex LightLine® Rolgordijnen aan met onze stijlvolle designopties. Combineer kleuren, materiaal en designopties om een uniek rolgordijn te creëren dat bij 

jouw raam past. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen tussen segmenten van 29 cm en 44 cm, zodat je je rolgordijn aan je eigen stijl kunt aanpassen. Bekijk alle 

designopties op pagina's 10 - 19.

3   Kies voor smart home- of handmatige bediening
Kies voor een smart home oplossing, waarmee je je rolgordijn met ultiem gemak bedient, of kies voor een handmatige bediening. Je Luxaflex® specialist zal je helpen bij 

het maken van de juiste keuze voor jouw huis en ramen. Zie pagina's 20 - 21 voor meer informatie.
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S P E E L  M E T 
K L E U R  & 
D E S I G N

Combineer effen kleuren en patronen  

met schitterende afwerkingsopties voor  

een unieke uitdrukking van jouw 

persoonlijke stijl.

9735
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G R A F I S C H
I N D U S T R I E E L

9779
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G R A P H I C 
O R G A N I C

9732 / 9725

G L O B A L 
L I V I N G 
Creëer een industriële look met onze 

kenmerkende designs, monochrome details  

en schitterende kleurkeuzes.
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Ideaal voor een ingetogen 

interieur: ons Nordic reeks, 

met zachte, door de natuur 

geïnspireerde kleuren en 

subtiele degradee-look of 

kleurovergangen.

N O R D I C  L I V I N G

9760
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9754 0763 - 25 mm

Z A C H T E  T E X T U R E N 
N A T U R A L



L U X U R Y
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9738

L I V I N G



9738

G L A M O U R
G L O W

Maak een echt designstatement en geef 

je huis een vleugje luxe met rijke kleuren, 

op marmer geïnspireerde patronen en 

schitterende designdetails.
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Creëer een warme ambiance in je huis
Luxaflex LightLine® Rolgordijnen creëren een aantrekkelijk lichtfilteringseffect dat overdag en 's nachts anders is. Afhankelijk van de stijl die je kiest, kan 

het licht subtiel of speels zijn, maar altijd zacht gefilterd. Dit speciale rolgordijn zorgt indien gesloten op discrete wijze voor privacy, terwijl je nog steeds 

profiteert van natuurlijk daglicht.

Overdag 's Nachts 's Nachts geniet je van voldoende privacy

9754



Stijlvol & praktisch vochtwerend 
voor badkamers & keukens
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9734

Het duurzame materiaal van Luxaflex LightLine® Rolgordijnen is

bestand tegen vocht, warmte en zonlicht en zijn daardoor ideaal voor 

badkamers en keukens waar het vochtig kan zijn. Je rolgordijn reinig je 

eenvoudig met een vochtige spons.

9734
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Unieke kleurencombinaties
Kleur beïnvloedt onze stemming en ons gevoel, waardoor kleurencombinaties een essentiële rol spelen bij het creëren van een comfortabel huis. Daarom hebben  

we een speciale kleurenreeks ontworpen waarmee je vol vertrouwen kleurencombinaties kunt mixen en matchen die passen bij jouw interieurstijl. Dus ga aan  

de slag, en combineer bijvoorbeeld twee kleuren in één Luxaflex Lightline® Rolgordijn. Kies contrasterende tinten die je in je interieur terug laat komen - of juist 

harmonieuze kleuren die elkaar aanvullen - en bepaal welke segmenten je in welke kleur wilt uitvoeren. Je Luxaflex® specialist staat voor je klaar om de beste match 

voor jouw interieur te maken. 
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Speciale degradee & border designs
Creëer een oogverblindend rolgordijndesign met onze degradee en border designs die een kenmerkende look of uitstraling voor ramen creëren. Voor elk rolgordijn wordt de  

ideale uitsnede in het patroon gemaakt. Hou er, bij plaatsing van meerdere Luxaflex Lightline® Rolgordijn in één ruimte, rekening mee dat het patroon niet in elkaar door kan lopen. 

Alma
Alle afmetingen zijn  

breedte x hoogte en in cm.

Minimaal afmetingen  

(rode groep) 30 x 60 cm.

Areca
Alle afmetingen zijn  

breedte x hoogte en in cm.

Minimaal afmetingen  

(rode groep) 30 x 80 cm.

Fresco Ombre
Alle afmetingen zijn  

breedte x hoogte en in cm.

Minimaal afmetingen  

(rode groep) 30 x 65 cm.
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100 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 100 cm

150 x 200 cm

150 x 200 cm

150 x 200 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

30 x 60 cm

30 x 80 cm

30 x 65 cm

30 x 60 cm

30 x 80 cm

30 x 65 cm

150 x 200 cm

150 x 200 cm

150 x 200 cm
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Designopties

De moderne look van Luxaflex LightLine® Rolgordijnen wordt geaccentueerd met onze mooie designopties. Onze aluminium decoratieve baleinen, beschikbaar  

in wit, aluminium en zwart, maken de look compleet. Je kunt deze ook combineren met dezelfde kleur hardware, zoals een montageprofiel of bijpassende cassette. 

Segmenten 29 cm 
De rolgordijnsegmenten hebben telkens een afstand van 29 cm en worden 

gescheiden door een decoratieve balein in de kleur van je keuze. Deze optie is 

ideaal voor ramen met kleine tot middelgrote afmetingen.

250 cm

250 cm

29 cm segmenten 

Segmenten  44 cm  
De rolgordijnsegmenten hebben telkens een afstand van 44 cm en worden 

gescheiden door een decoratieve balein in de kleur van je keuze. Deze optie is 

ideaal voor grote ramen en schuifdeuren. Met de 44 cm segmenten kun je de 

decoratieve balein aan de voor- en achterkant van het rolgordijn plaatsen.

250 cm

250 cm

44 cm segmenten

Horizontale of verticale designrichting
Afhankelijk van de afmetingen van je rolgordijnen worden onze all-over patronen in horizontale of verticale richting geplaatst. Op de achterkant van elke stofstaal in het 

collectieboek staat de richting. Je Luxaflex® specialist kan je beide opties laten zien. Wat de afmetingen van je raam ook zijn, je rolgordijn zal er fantastisch uitzien.

A richting (liggend) A richting (liggend)B richting (staand) B richting (staand)



Wit 40 mm

Aluminium 40 mm

Zwart 40 mm

Wit 10 mm

Aluminium 10 mm

Zwart 10 mm

Profielen in bijpassende kleuren
Personaliseer je Luxaflex LightLine® Rolgordijn voor de perfecte aanvulling op je raam of interieur. De 10 mm hoge decoratieve baleinen en 40 mm hoge onderlat  

zijn in drie kleuren verkrijgbaar.
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Afwerkingsdetails

Design Edition 

Om je Luxaflex LightLine® Rolgordijn compleet te maken, kies je voor stijlvolle montagesteunen met een tijdloze witte, grijze of zwarte afwerking. Of ga voor een mooi 

gestroomlijnde cassette die je rolgordijn beschermt tegen vuil en schadelijke uv-stralen wanneer het opgerold is.

Zorg voor een mooie afwerking van je Luxaflex LightLine® Rolgordijn met onze schitterende bijpassende Design Edition montageprofiel. Beschikbaar in pearl chrome, 

wit en zwart.

Wit

Montagesteun

Cassette - wit Montageprofiel - grijs

Pearl chrome Zwart



Bediening Smart home living PowerView® 
Automation 
Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie is afgestemd op je

voorkeuren, zich automatisch aanpast en zo op ieder moment van de dag

dé perfecte sfeer creëert in elke ruimte. Dat is het gemak van PowerView®

Automation. Stel eenvoudig je Luxaflex LightLine® Rolgordijnen in op de 

gewenste positie.

Kettingbediening
Eenvoudig te bedienen: kindvriendelijke kettingbediening met standaard een 

roestvrijstalen stalen ketting.

9787
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Ontworpen met het oog voor 
veiligheid
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt daarom 

een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex LightLine® 

Rolgordijnen zijn kindveilig en voldoen aan de Europese EN-normen.



Precies zoals je het wilt.
Jij bepaalt je eigen comfort.

Begin bij de basis 
Met de PowerView® Pebble® Remote of de Wandbediening die op de muur wordt 

gemonteerd, kun je snel, met één druk op de knop, een enkele raamdecoratie 

of groepen producten afstellen. De wandhouder, de Pebble® en de Remote zijn 

verkrijgbaar in meerdere kleuren, kijk hiervoor in het collectieboek PowerView® 

Automation of raadpleeg je Luxaflex® specialist. Deze informeert je graag verder 

over de uitgebreide mogelijkheden die dit systeem biedt.

Maak verbinding met andere slimme systemen in huis
Het PowerView®-systeem is ontworpen om compatibel te zijn met de meeste domotica-technologieën die momenteel op de markt zijn. Ook is het compatibel met 

de tablets en mobiele toestellen van Apple® iOS en Android™ om de functies van je draadloze huis uit te breiden. Raadpleeg luxaflex.nl voor de laatste informatie over 

compatibele systemen en apparaten.

Kies voor slimme bediening in je hele huis

De juiste technologie voor jou 
Haal alles uit je slimme producten door 

programma’s in te stellen. Gebruik daarvoor de 

programmeerfunctie, zodat de raamdecoratie 

automatisch naar de stand van je voorkeur 

beweegt. PowerView® doet al het werk voor je  

- ook als je niet thuis bent. 

PowerView® Hub 
Onze mooi vormgegeven Hub verbindt draadloos 

met je wifi-netwerk en is daardoor eenvoudig 

te plaatsen op elke geschikte locatie in huis. In 

de Hub worden alle instellingen opgeslagen 

en de scènes geactiveerd van de PowerView® 

raamdecoratie.

PowerView® Repeater 
De Repeater is een signaalversterker die in het 

stopcontact kan worden geplaatst om het bereik

van de Hub uit te breiden door je gehele huis.  

De Repeater is voorzien van in meerdere kleuren

regelbare ledverlichting en is daarmee volledig 

aan te passen naar je persoonlijke wensen.

De PowerView® App kan worden gebruikt op mobiele toestellen met Apple® iOS en Android™ en werkt alleen in combinatie met de PowerView® Hub. Apple is een handelsmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de VS en in andere landen. 
HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. Amazon en Alexa en alle bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Android is een handelsmerk van Google Inc.
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White waterfall
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Global Living
Grey
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Global Living
Naturals
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Global Living
Green / Blue
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Nordic Living
Natural Green
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Nordic Living
Brown / Orange
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Nordic Living
Green Blue
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Luxury Living
Grey / Blue / Green
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Luxury Living
Natural green
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Luxury Living
Natural pink red



 

Stalenhanger



 

Voorzijde Achterzijde
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Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samen stellingen, 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® 2022.



Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een  
goed ontwerp. Lichtregulering, energie- 
efficiëntie en het gemak van smarthome- 
automation 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


