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Silhouette Shades
®

Stappenplan

1 	Selecteer hoeveel lichtinval of privacy je wilt
Wanneer de Silhouette® Shades zijn geopend, kun je uitstekend naar buiten kijken, maar wordt het zicht naar binnen belemmerd. Als ze zijn gesloten houden de
lamellen de inkijk van buiten naar binnen tegen, voor volledige privacy.

2 	Kies je favoriete stof en kleur
Ontdek de prachtige stijvolle linnen- en zijdelook stoffen, of de moderne transparante stoffen in subtiele kleuren. Nieuw zijn de ClearView™ stoffen, die door een
speciale weeftechniek meer doorzicht geven wanneer de lamellen zijn geopend, maar voor privacy zorgen als de lamellen zijn gesloten. Op pagina 4 en 5 lees je meer
over deze unieke stof!

3 	Selecteer een lamelbreedte
De 50 mm brede lamellen zijn perfect voor kleine tot middelgrote ramen. Voor de iets grotere ramen, of een robuustere uitstraling adviseren we 75 mm brede lamellen.
Zie pagina 4 en 5 voor meer informatie.

4 	Selecteer een bedieningssysteem dat aan jouw behoeften voldoet
Standaard worden Silhouette® Shades uitgevoerd met de handige SmartCord® bediening, maar natuurlijk kun je voor ultiem gemak ook kiezen voor de slimme PowerView®
Automation aansturing. Op pagina 6 en 7 vind je alle informatie over bedieningsvormen.
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5017

Silhouette® Shades. Maak ieder raam nog mooier. En geniet elke dag.
De pure schoonheid van Silhouette® Shades zorgt voor zacht gefilterd licht en biedt privacy met prachtig uitzicht naar buiten.

Voor jou op maat gemaakt.
De Luxaflex® specialist leidt je door het hele proces, van inspiratie tot plaatsing, en helpt je de raambekleding te kiezen die bij jouw interieur past.

Kleurcoördinatie
Voeg een stijlvolle finishing touch toe: kies uit de profielkleuren in zwart, wit, crème of geborsteld aluminium, uitgevoerd in alle onderdelen.
Naast iedere stofstaal wordt de standaard kleurcombinatie weergegeven, maar je kunt natuurlijk ieder andere gewenste combinatie kiezen.

				
0204

0161

De kleur van de daadwerkelijke onderdelen kan enigszins afwijken van de kleur die in het collectieboek is afgebeeld.
7113

1858

Woonkamer zonder Silhouette® Shades.

Woonkamer met Silhouette® Shades.

Een prachtige ruimte waar behoefte is aan sfeer, warmte en een stukje privacy.

De Silhouette® Shades toveren het felle zonlicht om naar een mooi zacht gefilterd

Avondsituatie met Silhouette® Shades.
's Avonds in volledig gesloten stand geniet je van volstrekte privacy.

licht wat zorgt voor een gezellige sfeer in huis. Daarnaast beschermen ze je interieur
tegen schadelijk uv-licht met toch een mooi uitzicht naar buiten.
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Silhouette® ClearView™

Nieuw!

Lamelbreedte 50 mm

De ClearView™ stof geeft een helder zicht naar buiten door de dunnere draden

De nieuwe lamelbreedte van 50 mm is perfect voor kleine tot middelgrote

van het gaas dat gebruikt is in de transparante delen. Indien gesloten geeft

ramen en geven de ramen een zachte contour terwijl ze het licht filteren. Voor

deze Silhouette® Shade uiteraard nog steeds volledige privacy, omdat de

grotere ramen adviseren wij de lamelbreedte van 75 mm, die zorgt voor een

lamellen elkaar overlappen. Ervaar het heldere doorzicht van de ClearView™

goede balans bij grote oppervlaktes.

stof in vergelijking met een andere Silhouette® stof op onze volgende kaart.

9623
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Nieuw!

9638

Prachtige stoffen
Luxaflex® Silhouette® Shades zijn beschikbaar in een breed scala
aan mooie materialen, van basismaterialen tot verfijnde ontwerpen
en de nieuwste zachte trendkleuren.
ClearView™

Nieuw!

-G
 eniet van je uitzicht naar buiten en behoud je privacy
- Verkrijgbaar in acht subtiele, trendy kleuren
Originale

Nieuw!

- T ijdloos materiaal in een zacht kleurenpalet
-N
 IEUW: Nu met lamellen van 50 mm en in vier subtiele
kleuren
Promenade

- Op de natuur geïnspireerde stof met een zachte, casual look
- Verkrijgbaar in vijf zachte kleuren
Matisse
- Prachtig, intense tinten in stijlvolle stoffen
- Verkrijgbaar in twee kleuren
Bon Soir Originale
- Tijdloos, prachtig materiaal met een verduisterend design
- Verkrijgbaar in twee kleuren
Ombre
- S tijlvol materiaal dat is ontworpen om licht te temperen
wanneer dat gewenst is
- Verkrijgbaar in zeven kleuren
Toujours
- Modern ontwerp met een natuurlijke linnenlook

Nieuw!

- NIEUW: Nu met lamellen van 50 mm in drie kleuren
Silk
- Subtiele uitstraling van ruwe zijde met luxueus design
- Verkrijgbaar in vier kleuren
Lumière
- Elegant, doorschijnende stof met een subtiele structuur
- Verkrijgbaar in vijf kleuren

Silhouette® Shades onderhoud
Silhouette® Shades zijn behandeld volgens een zelf ontwikkeld procedé dat
zorgt dat stof, vuil en vlekken optimaal worden geweerd. Neem contact op
met je Luxaflex® specialist voor advies hoe je je nieuwe Silhouette® Shades
in perfecte staat houdt.
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Bedieningsopties
SmartCord®

Stel je de ideale wereld voor waarbij raamdecoratie is afgestemd op je

Het revolutionaire Luxaflex® SmartCord®-bedieningssysteem maakt gebruik

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

van een intrekbaar koordmechanisme, zodat er geen lang koord op de

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

vensterbank komt te liggen. Daardoor is het veiliger voor kinderen en

Automation. Stel eenvoudig je raamdecoratie in op de gewenste positie

huisdieren. Dankzij het soepel bewegende koord is de Silhouette® Shade

en bedien en programmeer het met de PowerView® App vanaf je

uitzonderlijk eenvoudig te bedienen.

smartphone of tablet. Een revolutionair systeem dat je raamdecoratie

-N
 IEUW: Silhouette® Shades worden standaard geleverd met

automatisch bedient op ieder gewenst moment van je dag. Bekijk de

gebruiksvriendelijke SmartCord® bediening
-D
 ankzij de constante koordlengte heb je nooit meer last van lange,
bungelende koorden
- Veiliger voor kinderen en huisdieren
- Ook geschikt voor grote ramen

LiteRise®
Dankzij het koordloze LiteRise®-systeem zijn Silhouette® Shades makkelijker
dan ooit te bedienen én veilig voor kinderen en huisdieren. U kunt de shades
eenvoudig omhoog en omlaag bewegen door middel van een handgreep. Het
ontwerp zorgt ervoor dat de shades op elke gewenste positie blijven hangen.
- Geen trekkoorden, wat zorgt voor een opgeruimde uitstraling
-D
 oordat er geen trekkoorden worden gebruikt, is het systeem veilig voor
kinderen en huisdieren
- Ook geschikt voor grote ramen
-N
 u beschikbaar voor de hele collectie Silhouette® Shades

Silhouette® Shades zijn ook verkrijgbaar met een eindloos koord.
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Smart Home
PowerView® Automation

complete PowerView® collectie voor alle informatie.

Luxaflex® Inspiration

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.

Kies voor slimme bediening in je hele huis

De juiste technologie voor jou

PowerView® Hub

PowerView® Repeater

Haal alles uit je slimme producten door

Onze mooi vormgegeven Hub verbindt draadloos

De Repeater is een signaalversterker die in het

programma’s in te stellen. Gebruik daarvoor

met je wifi-netwerk en is daardoor eenvoudig te

stopcontact kan worden geplaatst om het bereik

de programmeerfunctie, zodat de producten

plaatsen op elke geschikte locatie in huis. In de Hub

van de Hub uit te breiden door je gehele huis.

automatisch naar de stand van je voorkeur

worden alle instellingen opgeslagen en de scènes

De Repeater is voorzien van in meerdere kleuren

bewegen. PowerView® doet al het werk voor je –

geactiveerd van de PowerView® raamdecoratie.

regelbare LED verlichting en is daarmee volledig

ook als je niet thuis bent.

aan te passen naar je persoonlijke wensen.

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.

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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Luxaflex® Inspiration
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9628

9628

9

5502

10

5502
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ClearView™

9626

Collection
13
9626

ClearView™

Collection

9623
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ClearView™ - Diamond White
9627 - 75 mm

2x

ClearView™ - Sand White
0204

ClearView™ - Whisper White
9621 - 75 mm

2x

9620 - 75 mm

2x

0204

ClearView™ - Moonbeam Grey
0161

9624 - 75 mm

2x

7113

15

ClearView™ - Angora Beige
9622 - 75 mm

2x

ClearView™ - Honey Beige
0204

ClearView™ - Dove Grey
9625 - 75 mm

16

2x

9623 - 75 mm

2x

0161

ClearView™ - Smoked Grey
7113

9626 - 75 mm

2x

7113

White/Off white
17
3225

White/Off white

XXXX

9638

9638

18

Originale - Snow White
9634 - 50 mm | 3225 - 75 mm

1x

Lumière - Star White
0204

Toujours - Powder White
9638 - 50 mm | 5767 - 75 mm

2x

6386 - 75 mm

1x

0204

Silk - Bright White
0204

6384 - 75 mm

1x

0204

19

Ombre - Chalk White
6376 - 75 mm

Bon Soir Originale - Pristine White
6372 - 75 mm

20

2v

0204

2v

0204

Ombre - Dream White
6374 - 75 mm

2v

0204

Toujours - Antique White
9640 - 50 mm | 3768 - 75 mm

2x

Promenade - Spring White
0161

Silk - Bleached Linen
5313 - 75 mm

1x

6361 - 75 mm

)x

0204

Toujours - Pearl White
0204

9639 - 50 mm | 5769 - 75 mm

2x

0161
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Originale - Whisper White
9633 - 50 mm | 3227 - 75 mm

1x

Promenade - Cloud Cream
0161

Silk - Lamb’s Wool
6385 - 75 mm

22

1x

6360 - 75 mm

)x

0161

Lumière - Mystic White
0161

6387 - 75 mm

1x

0204

Naturals

9628

9628

23

Naturals

6377

24

6388

Bon Soir Originale - Ivory
6373 - 75 mm

2v

Lumière - Powder Dust
0161

6388 - 75 mm

1x

0161

25

Ombre - Double Cream
6380 - 75 mm

2v

Ombre - Light Taupe
0161

Originale - Honey Beige
9632 - 50 mm | 6359 - 75 mm

26

1x

0161

6375 - 75 mm

2v

7113

Originale - Oatmeal Beige
9628 - 50 mm | 9635 - 75 mm

1x

Ombre - Ivory Cream
0161

Promenade - Pearl Beige
6362 - 75 mm

)x

6378 - 75 mm

2v

0161

Silk - Natural Silk
0161

5316 - 75 mm

1x

0161

27

Ombre - Salted Caramel
6377 - 75 mm

28

2v

Lumière - Cobblestone
0161

6389 - 75 mm

1x

7113

6389

Grey/Black/Trend
29
5017
5017

Grey/Black/Trend

5502
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Originale - Moonstone Grey
9629 - 50 mm | 9636 - 75 mm

1x

Promenade - Vapor Grey
0204

Originale - Dove Grey
9631 - 50 mm | 6358 - 75 mm

1x

6363 - 75 mm

)x

7113

Ombre - Wind Chime Grey
7113

6379 - 75 mm

2v

7113
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5017

Originale - Oyster Grey
9630 - 50 mm | 9637 - 75 mm

32

1x

Lumière - Moon Rock
7113

6390 - 75 mm

1x

7113

Promenade - Chalk Blue
6364 - 75 mm

)x

7113

6364
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Matisse - Stone Grey
5017 - 75 mm

34

1x

Matisse - Ebony Black
7113

5502 - 75 mm

1x

1858

5502

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een
goed ontwerp. Lichtregulering, energieefficiëntie 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

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® 2020.

