Houten
Jaloezieën
Natuurlijke warme
sfeer in je huis

Symbolen
Prijsgroep

)123
50 - 70 mm Lamelbreedte
Max. breedte hout
Geschikt voor vochtige ruimtes

✶	Hout met FSC® keurmerk

Disclaimer
Luxaflex® Houten Jaloezieën zijn (m.u.v. Wood Elements)
gemaakt van echt hout. Gevolg is dat kleur en
patroonvariaties een natuurlijke karakteristiek zijn en niet
duiden op een defect aan het product. Blootstelling aan
direct en indirect zonlicht kan leiden tot een wijziging
in de kleur. Verkleuring duidt niet op een productdefect,
maar is inherent aan het materiaal.
Let op: warmte en luchtvochtigheid in combinatie met
licht zullen het verouderingsproces versnellen.

Scan de QR-code voor inspiratie.

luxaflex.com

8320
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Houten Jaloezieën
Stappenplan

1 	Kies de afwerking en kleur van het hout
	De jaloezieën zijn gemaakt van de beste houtsoorten en houtalternatieven. Je hebt de keuze uit een spannend kleurenpalet van natuurlijke hout- en
verftinten, zodat de jaloezieën perfect bij je interieur passen.

2 	Kies de stijl van de lamellen
	Van elegante smalle lamellen van 50 mm voor extra privacy tot brede lamellen van 70 mm voor een ruimtelijk, panoramisch uitzicht bij grote ramen.
Jouw ramen, jouw keuze.

50 mm

70 mm
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3 Kies een stijlvolle decoratieve afwerking
	Geef je Houten Jaloezieën een persoonlijk tintje met stijlvol decoratief ladderband. Het ladderband is beschikbaar in allerlei kleuren en patronen die precies bij
de houttint passen of juist contrasteren.

4 	Kies de bediening
	Bepaal zelf hoeveel licht en privacy je wilt met de gebruiksvriendelijke handmatige bediening of ga voor optimaal gemak met gemotoriseerde bediening. Laat
je in de Luxaflex® showroom adviseren over de beste toepassing voor je woning. Kijk op pagina 6 en 7 voor meer informatie over bedieningsgemak.

HOUTEN JALOEZIEËN 50 mm
Bedieningsopties

HOUTEN JALOEZIEËN 70 mm
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Kenmerken van Luxaflex® Houten Jaloezieën
Nieuwe collectie houten jaloezieën
Onze nieuwe collectie houten jaloezieën biedt volop variatie, van natuurlijke houttinten met een trendy Scandinavische stijl tot klassieke warme houttinten,
ultramodern geverfd hout en unieke designs. Of je nu kiest voor luxueus hardhout, stijlvol imitatiehout of een verfkleur, de op maat gemaakte Houten Jaloezieën van
Luxaflex® zijn een warme, stijlvolle aanvulling op zowel het traditionele als moderne interieur.
Belangrijkste kenmerken van de collectie houten jaloezieën:

Supreme Wood

Wood Elements

Luxaflex® Supreme Wood Jaloezieën worden op maat gemaakt van de beste

Onze collectie jaloezieën van imitatiehout is veel meer dan alleen maar

hardhoutsoorten en zijn een combinatie van vakmanschap en innovatieve stijl.

praktisch. De jaloezieën van imitatiehout zijn de perfecte keuze voor

Bekijk de Supreme Wood opties op pagina 33.

badkamers, keukens of andere vochtige ruimtes. Het speciale design is stijlvol
en bestand tegen vocht. De jaloezieën zijn verkrijgbaar in diverse houtlooks en
prachtige afwerkingen met bijpassende ladderbanden.
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Opties

Speciale texturen
Zoek je iets speciaals? Onze nieuwe
textuurdesigns hebben subtiele strepen,
tactiele, glanzende craquelépatronen
en trendy vintagestijlen. Ook het
kleurenpalet is uniek met onder
andere prachtige toon-op-toon
looks en speciale contrasterende
kleurcombinaties.

Verf naar keuze
Ga voor luxueus geverfd hout dat
precies past bij de stijl en kleuren van
je interieur. We kunnen vrijwel elke
unikleur maken. Of je nu op zoek bent
naar subtiele tinten, moderne tinten
of trendy pasteltinten – jij kiest je
persoonlijke kleur, wij zorgen ervoor dat
je ramen echte eyecatchers worden.

FSC®-hout (Forest Stewardship Council) Certified Wood (FSC-C020011)
Al onze Houten Jaloezieën dragen het FSC®-keurmerk en zijn onafhankelijk
gecertificeerd. Ze worden dus gegarandeerd gemaakt van hout uit duurzaam
beheerde bossen en voldoen aan de maatschappelijke, economische en
ecologische eisen van deze en de toekomstige generatie. Elke stap van bos
tot fabriek wordt gecontroleerd door officieel erkende certificeringsinstanties.
Luxaflex® wil zo bijdragen aan een duurzamere wereld en het behoud van de
bossen in de wereld. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org

Disclaimer
Houten Jaloezieën van Luxaflex® worden gemaakt van echt
hout (met uitzondering van de Wood Elements collectie).
Eventuele kleur- en patroonvariaties zijn natuurlijke kenmerken
van hout en geen productfout. Blootstelling aan direct zonlicht
kan kleurveranderingen veroorzaken. Verkleuring wordt niet
veroorzaakt door een productfout maar hangt samen met het
materiaal.
Opmerking: warmte en vocht in combinatie met licht versnellen
het verouderingsproces.
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Opties

Bedieningsopties voor Houten Jaloezieën
De medewerkers in de Luxaflex® showroom helpen je graag het juiste bedieningssysteem voor je nieuwe Houten Jaloezieën te kiezen.

Kindveiligheid
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.

PowerView®
Motorisation
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.
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Tuimelstang
Bedien je houten jaloezie moeiteloos met onze kindveilige tuimel
stang. Met een eenvoudige beweging tuimel je de lamellen om
privacy en lichtinval te regelen. Breng de jaloezieen omhoog of omlaag
met de trekkoorden, die op een kindveilige manier na gebruik aan de
muur worden bevestigd.

Koordverbinder
De trekkoorden zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke, kinderveilige koordverbinder, waarvan de delen uit elkaar gaan als er te veel
kracht op de koorden komt.

LiteRise®
Het koordloze LiteRise® systeem is veilig voor kinderen en maakt het
eenvoudiger dan ooit om je houten jaloezieën op te trekken, neer te laten en
te tuimelen. Door middel van de onderlat bedien je de jaloezie omhoog of
omlaag en met de bedieningsstang tuimel je de lamellen naar de gewenste
stand. Daarna blijven ze keurig op hun plek. Koordloze Houten Jaloezieën
hebben een strakker uiterlijk, en zijn veiliger voor kinderen en huisdieren.
Ze zijn geschikt voor kleine en middelgrote ramen waar je met de handen
bij kunt.

Kettingbediening
Tuimel je houten jaloezieën en trek ze op met een ketting van metaal
of kunststof die op een kindveilige manier aan de muur is bevestigd.
De kettingbediening werkt ook perfect bij grotere houten jaloezieën
en zorgt voor een strakke, moderne look, zelfs als de jaloezieën zijn
opgetrokken. Beschikbaar met alle ladderbandopties.

Nieuw: Design XL
Onze nieuwste look Design XL staat voor toonaangevend design
met prachtige details. Combineer houten lamellen met een
contrasterende metalen bovenrail en een scala aan prachtige
ladderbanden. Zo krijg je een individueel design in een strakke,
moderne stijl die ideaal is voor grote ramen.
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Ladderbanden

Onze Houten Jaloezieën kunnen van stijlvolle ladderbanden worden voorzien voor een echt unieke look. Je hebt de keuze uit subtiele kleuren en trendy patronen,
zodat de banden precies bij je interieur passen of bijvoorbeeld meubelstukken accentueren.
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Zo gebruik je
deze kaart:

1 Neem deze kaart
uit de map.

2 Plaats de kaart over de
lamelkleur van je keuze.

3 Vind de beste combinatie van
ladderband en lamelkleur.

9665 | 50-70 mm

9665 | 50 mm

n

9663 | 50-70 mm

9671 | 50-70 mm

9666 | 50 mm

n

9677 | 50 mm

4 Kies en bestel je persoonlijke combinatie
van lamelkleur en ladderband.

9663 | 50 mm

n

n

9669 | 50 mm

n

9676 | 50 mm

n

9674 | 50 mm

n

9670 | 50-70 mm

n

9668 | 50-70 mm

n

9664 | 50-70 mm

n

9672 | 50 mm

n

9673 | 50 mm

n

9678 | 50 mm

n

9667 | 50-70 mm

n

9704 | 50 mm

9706 | 50 mm

n Ook beschikbaar in ladderband van 10 mm, uitsluitend mogelijk bij 50 mm houten lamellen.

9705 | 50 mm
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Luxaflex® Inspiration

10

8305

8305

11

8333

12

8333

Collection
13

Collection

8371

14

8364 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8365 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8366 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8367 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8368 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8369 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8370 | Bamboo | 50 mm | E |

240

8371 | Bamboo | 50 mm | E |

240

15

16

8310

8307 | Elements | 50 mm | E |

8311 | Vintage | 50 mm | 2 |

240

300

|

|✶

8309 | Structures | 50 mm | 2 |

300

|✶

8310 | Native | 50-70 mm | 1 |

300

|✶

8308 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8312 | Shine | 50-70 mm | 2 |

300

|✶

17

18

8313 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8314 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8315 | Native | 50-70 mm | 1 |

300

|✶

8316 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8317 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8318 | Native | 50-70 mm | 1 |

300

|✶

8319 | Structures | 50 mm | 2 |

300

|✶
19

8320

20

8320

8321 | Drift | 50-70 mm | 2 |

300

8322 | Structures | 50 mm | 2 |

8324 | Vintage | 50 mm | 2 |

300

300

8325 | Structures | 50 mm | 2 |

|✶

240

8323 | Pure | 50 mm | 1 |

|✶

|

|✶

|✶

300

8320 | Elements | 50 mm | E |

300

|✶
21

22

8328

8326 | Pure | 50 mm | 1 |

300

|✶

8328 | Elements | 50 mm | E |

240

8332 | Pure | 50-70 mm | 1 |

8302 | Elements | 50 mm | E |

300

240

|

8327 | Pure | 50 mm | 1 |

300

|✶

8329 | Drift | 50 mm | 2 |

300

|✶

|✶

8330 | Native | 50 mm | 1 |

300

|✶

|

8331 | Native | 50 mm | 1 |

300

|✶
23

8334

24

8334

8334 | Robust | 50 mm | 1 |

300

8335 | Grain | 50 mm | 1 |

|✶

300

|✶

300

8336 | Structures | 50 mm | 1 |

300

|✶

8337 | Vintage | 50-70 mm | 2 |

8338 | Structures | 50 mm | 1 |

300

|✶

8339 | Drift | 50 mm | 2 |

|✶

8341 | Robust | 50 mm | 1 |

8340 | Vintage | 50-70 mm | 2 |

300

300

|✶

|✶

300

|✶
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8334

26

8343

8342 | Grain | 50 mm | 1 |

300

8346 | Pure | 50-70 mm | 1 |

300

8303 | Elements | 50 mm | E |

8348 | Shine | 50 mm | 2 |

300

8343 | Drift | 50 mm | 2 |

|✶

300

|✶

|✶

8344 | Vintage | 50-70 mm | 2 |

300

|✶

|

8345 | Vintage | 50-70 mm | 2 |

300

|✶

240

|✶

8347 | Native | 50-70 mm | 1 |

300

|✶
27

28

8354

8349 | Grain | 50 mm | 1 |

300

|✶

8350 | Grain | 50 mm | 1 |

300

|✶

300

|✶

8351 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8352 | Grain | 50 mm | 1 |

8353 | Elements | 50 mm | E |

240

|

8354 | Bamboo | 50 mm | E |

8355 | Native | 50 mm | 1 |

300

240

|✶
29

8357
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8357

8358 | Robust | 50 mm | 1 |

300

|✶

8360 | Robust | 50 mm | 1 |

300

|✶

8363 | Structures | 50 mm | 2 |

300

|✶

8357 | Robust | 50-70 mm | 1 |

300

|✶

8359 | Native | 50 mm | 1 |

300

|✶

8361 | Native | 50 mm | 1 |

300

|✶
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Supreme Wood jaloezieën
Luxaflex® Supreme Wood Jaloezieën zijn een toonbeeld van vakmanschap en hoge kwaliteit.

Knoesten

De schoonheid van Supreme Wood jaloezieën ligt in de karakteristieke nerven, tekening en

Een knoest is de plaats waar een zijtak aan de boom groeide,

natuurlijke kleurvariaties van echt hout die elke jaloezie de bijbehorende authentieke warme

ook wel kwast genoemd. Een kwast geeft een levendig

uitstraling geven. In de lijst hieronder zie je enkele van de unieke houtkenmerken in onze

patroon aan het hout.

collectie Supreme Wood jaloezieën.
Pitkwasten
Nerf

Is een knoest met een diameter van maximaal 5 mm.

De richting en de regelmatigheid van de houtnerf vertoont een grote variatie en is
grotendeels afhankelijk van de plaats in de boom waaruit het hout gezaagd is. Het type, de

Minerale afzetting

richting en de dichtheid van de nerf creëren de unieke patronen en kleurvariaties die elke

Gewoonlijk het resultaat van ecologische omstandigheden

lamel zo apart maken.

die de ontwikkeling van de boom beïnvloeden.

8305
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Flamed grain

Tiger Stripe grain

Grain transition

Burl Figures

Pin Knots

Mineral Deposits

8300 | Oak | 50 mm | 3 |

240

8305 | Walnut | 50 mm | 3 |

| FSC® mixed

240

| FSC® mixed
33
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8333

8304 | Art | 50-70 mm | 3 |

300

|✶

8333 | Art | 50-70 mm | 3 |

300

|✶

8356 | Art | 50-70 mm | 3 |

300

|✶

8362 | Art | 50-70 mm | 3 |

300

|✶
35
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8333

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® 2021.

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

