Terraszonwering
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
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De kracht
van Luxaflex®
Zon, licht en warmte: het zijn
vanzelfsprekende elementen, waar we
soms niet lang bij stil staan. Toch hebben
ze de grootst mogelijke invloed op ons
woongenot en op hoe we in ons vel
zitten. Een goede regeling van licht en
warmte geeft je een prettig gevoel en
meer comfort.
Luxaflex® Terraszonwering beschermt
tegen warmte en licht, zowel op het terras
als binnen in je woning, zodat je binnen
én buiten optimaal kunt genieten.
In deze brochure nemen we je mee naar
de diverse soorten terraszonwering. Ben je
geïnspireerd? Laat je dan adviseren door
de Luxaflex® Outdoor dealer bij jou in de
buurt, die je vindt op luxaflex.nl. Want ook
voor jouw woonsituatie weten wij een
passende zonwering.
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BESCHERMT TEGEN WARMTE EN LICHT
Onze terraszonwering is geschikt voor smalle en brede gevels. Natuurlijk zorgen we voor
een ongehinderde doorloop onder het scherm. Terraszonwering zorgt niet alleen voor een
welkome schaduw op het terras, maar beschermt ook tegen warmte en licht in je woning.
Luxaflex® Terraszonwering biedt een uitgebreide keuze aan mogelijkheden, modellen,
uitvoering en montage.
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NOVA SHADE
Dit terrasscherm is een van de uitblinkers in ons assortiment. Door de zeer hoge afwerkings
graad en de elegante, slanke vormgeving is dit een ware eyecatcher en komt op moderne en
klassieke gevels zeker tot zijn recht, maar ook voor balkons is dit terrasscherm een aanrader.
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Een scherp geprijsd terrasscherm met een elegante, slanke vormgeving.
Dit terrasscherm is uitermate geschikt voor terrassen en balkons tot
550 cm met een maximale uitval van 300 cm. Het scherm kent een
gesloten cassettesysteem waardoor doek en onderdelen goed beschermd
zijn tegen weersinvloeden. Dankzij de zeer sterke Chronus Dyneema®
knikarmen is het Smart Choice scherm een zeer duurzaam product. Om de
prijs van dit terrasscherm scherp te houden, bieden we keuze uit enkele
profielkleuren en een selectie van eigentijdse acryldoeken.
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PERSOONLIJKE SMAAK
Maak de lange zomeravonden nog comfortabeler
met de geïntegreerde ledverlichting (optioneel)
in de sterke armen én voorlijst. De Nova Shade is
leverbaar tot 600 cm breedte en 400 cm uitval.
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FIORA COMPACT
De Fiora Compact heeft een zeer fraai en compact uiterlijk en
is, doordat de cassette vlak tegen de gevel wordt geplaatst, een
sierraad is aan de gevel.

FIORA GRANDE

Het terrasscherm is uitermate geschikt voor terrassen en balkons
tot 450 cm breed en heeft een maximale uitval van 300 cm, met
Chronus Dyneema® knikarmen. Het cassettesysteem is volledig
gesloten, waardoor doek en onderdelen goed beschermd zijn
tegen weersinvloeden.

Deze naam heeft dit terrasscherm niet voor niets gekregen, want de Fiora
Grande is uitermate geschikt voor brede gevels. Het scherm is leverbaar tot
maar liefst 740 cm breed en kan gekoppeld wel een breedte van 1200 cm
overspannen. Het cassettesysteem is volledig gesloten, zodat het doek en
de onderdelen goed beschermd zijn tegen weersinvloeden.
- Strakke vormgeving zonder zichtbare schroeven en kabels.
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk en leverbaar in alle (RAL)-kleuren.
- Uitermate sterk en duurzaam dankzij de Chronus Dyneema® knikarmen.
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INFINI
Onze Infini is een extra krachtig terrasscherm, ontworpen voor gevels waar een grotere uitval
(tot maar liefst 400 cm) gewenst is. Ideaal voor diepe terrassen en geschikt voor montage op
gevel en plafond.
Het scherm heeft een industrieel en robuust design en is standaard leverbaar in de kleuren:
wit (RAL 9010), zilver 0182 en zwart (RAL 9004).

PONTO DOBLE
De Ponto Doble is een robuust, vrijstaand dubbel
terrasscherm, ontworpen voor grote terrassen en
open ruimtes bij huizen, restaurants, cafés en scholen.
Motorbediening is standaard, maar een handmatige
bediening is ook (met beperkte afmetingen) mogelijk.
-M
 aximale uitval van 300 cm aan iedere zijde en een
maximale breedte van 600 cm.
-D
 e Ponto Doble kan zowel rechtstreeks op de grond
geïnstalleerd worden (waarbij de voetplaat verankerd dient
te worden op een stevige betonvoet) als met gewichten in
een daarvoor bestemde bak (optioneel).
-D
 it terrasscherm is standaard leverbaar in de kleuren wit
(RAL 9010) en zwart (RAL 9004).
Tegen meerprijs kan de Ponto Doble in meerdere
RAL-kleuren worden geleverd.

10

11

ZONWERING NAAR JE EIGEN SMAAK!
De zon is heerlijk, maar in huis moet het klimaat wel beheerst worden en op
het terras willen we graag beschermd zijn tegen al te felle zon. Met de juiste
buitenzonwering kan de zon op een functionele manier geweerd worden,
én de uitstraling van terras en gevel worden bepaald. Buitenzonwering
houdt het klimaat binnen prettig en laat je buiten genieten van sfeer en
comfort.
In de doekstalenbrochure vind je meer informatie over de (screen)
doekcollectie van de Luxaflex® Outdoor Collection. Je merkt dat deze
collectie vele exclusieve en trendy doeken omvat, in diverse kleurgroepen.
Met deze doeken geef je je huis een luxe en verrassende eigentijdse
uitstraling.

LUXAFLEX® OUTDOOR COLOUR COLLECTION
De profielen van onze zonwering zijn standaard kleurgecoördineerd, waarbij
we een keuze maken uit de Luxaflex® Outdoor Colour Collection, die we
speciaal voor jou hebben samengesteld. Deze bevat 38 kleuren waaronder
prachtige, exclusieve matte structuurlakken. Deze Colour Collection wordt
geleverd zonder meerprijs. Wil je een (RAL)-kleur die niet in deze selectie zit?
Deze is op aanvraag en tegen meerprijs leverbaar. Dit biedt jou nóg meer
mogelijkheden om je Luxaflex® Outdoor product persoonlijk te ontwerpen.
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KIES JE EIGEN STIJL
Je creëert harmonie, zowel binnen en buiten, door voor zonwering te
kiezen die qua kleur en uitstraling perfect aansluit bij jouw interieur. Laat je
daarom inspireren door de uitgebreide Outdoor collectie van Luxaflex®.
De collectie omvat vele exclusieve en trendy doeken, in diverse
kleurgroepen en is af te werken met bijpassende, door jou gekozen
kleurprofielen. Je hebt een ruime keuze uit profielkleuren en doekkleuren,
zodat jij een mooie match kunt maken met jouw interieur én exterieur.
Kortom: sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat.
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Structuurlakken

RAL 7016ST

RAL 7039ST

RAL 9001ST

RAL 9010ST

Azurite

Lava

Oxide

Quartz

Blank ST

Antraciet
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BEDIENINGEN
GENIET ZOWEL OVERDAG ALS
’S AVONDS VAN TOPCOMFORT
Buiten zijn speelt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. We
voelen ons prettig bij heerlijke lentedagen en nog langere zomeravonden.
Luxaflex® Outdoor heeft comfort hoog in het vaandel staan, daarom kan
alle zonwering elektrisch worden uitgevoerd.

POWERRAILVERLICHTING Verleng je zomeravonden met sfeervolle en praktische
energiezuinige ledverlichting.
ELEKTRISCHE BEDIENING Alle zonwering van Luxaflex® Outdoor wordt standaard
uitgevoerd met Somfy Sunea IO motor.
ZON- EN WINDAUTOMAAT Bedien je zonwering volautomatisch, inspelend op actuele
weersomstandigheden. Bij zon gaat het zonnescherm vanzelf uit en bij te veel wind trekt het
automatisch in.

Wij hebben comfortabele extra’s ontworpen welke koppelbaar zijn aan de
terraszonwering. Dankzij de Powerrailverlichting maak je het buitenleven
zo sfeervol en aangenaam mogelijk, ook als het wat frisser wordt.
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Bij Luxaflex® begint zonwering 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

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

Je Luxaflex® dealer beoordeelt de
lichtinval, meet het raam op en
zorgt ervoor dat de producten
perfect op maat gemaakt worden
voor je huis.

Bekwame vakmensen vervaardigen
je op maat gemaakte product met
zorg en aandacht voor detail.

Ontspan en laat Luxaflex® dealers
doen wat zij het beste kunnen,
wetende dat je vijf jaar garantie
geniet.

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.

