
Silhouette® Shades
Sfeervol met een exclusieve stijl, door zacht gefilterd licht 
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De stijlvolle Silhouette® Shades transformeren het harde zonlicht naar een 
prettig natuurlijk licht. Door eenvoudig de lamellen te tuimelen kun je nog meer 
genieten van het natuurlijk daglicht. Het licht verspreidt zich in gelijke mate door 
de kamer terwijl de felheid, schittering en uv-straling gefilterd worden.

De Silhouette® Shades bieden je privacy met een mooi uitzicht naar buiten in 
geopende stand overdag. Wanneer je de Silhouette® Shades 's avonds volledig 
sluit, kun je genieten van nog meer privacy.

Silhouette® Shades
Unieke lichtregulering

Ik kan nu 
heerlijk 
genieten van 
mijn uitzicht 
en toch mijn 
privacy 
behouden
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 Kindveiligheid
Ontworpen met oog voor veiligheid

Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt daarom een 
integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Wij bieden optimale veiligheid in onze 
raamdecoratie voor huizen met kleuters en jonge kinderen.

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 jouw plaatselijke Luxaflex® showroom voor deskundig advies over de juiste 
bediening van de ramen in jouw huis.

Ontworpen met oog voor veiligheid
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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 raamdecoratie in op de gewenste 
positie en bedien en programmeer het met de 
PowerView® App vanaf je smartphone of tablet. Een 
revolutionair nieuw systeem dat je raamdecoratie 
automatisch bedient op ieder gewenst moment van 
je dag. Bekijk de complete PowerView® collectie voor 
alle informatie.

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 

Stel eenvoudig je raamdecoratie in op de gewenste 
positie en bedien en programmeer het met de 
PowerView® App vanaf je smartphone of tablet. Een 
revolutionair nieuw systeem dat je raamdecoratie 
automatisch bedient op ieder gewenst moment van 
je dag. Bekijk de complete PowerView® collectie voor 
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Silhouette® Shades zijn verkrijgbaar in een hele reeks prachtige stoffen met verfijnde, 
zachte of subtiele kleuren.

Iedere stof heeft een unieke uitstraling, met een keuze uit nieuwe zijdelooks en subtiel 
linnen. Alle stoffen zijn ontworpen om subtiel gefilterd licht te creëren.

Met onze speciale screen stoffen die de zonnestralen reflecteren en dimmen, breng je 
de warmte die een kamer binnendringt terug met 25%. Wanneer de lamellen gesloten 
zijn, geniet je daarnaast 99% uv-bescherming.

Stoffen
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Ik hou van 
het gefilterde 
licht en de 
zachte 
uitstraling 
van stof



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® 2020/7.

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.


