
Silhouette® Shades
 Sfeervol door zacht gefilterd licht
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Silhouette® Shades2

Subtiele balans tussen 
binnenvallend licht en privacy

Met de ingenieuze constructie van Silhouette® Shades kiest u voor zachte stoffen lamellen die 

lijken te zweven tussen doorschijnend voile. Hiermee kunt u het binnenvallende licht in uw huis 

subtiel doseren en de mate van privacy bepalen. Door de unieke doekconstructie voorkomt u 

een hinderlijk moiré effect waardoor u optimaal kunt genieten van rustig doorzicht.
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Het aantal kleuren in de collectie is sterk uitgebreid, zodat Silhouette® Shades perfect aansluiten bij elk 

interieur. Naast het reeds bestaande wit, ecru en beige kunt u nu kiezen uit een brede waaier kleuren. 

Ook zijn er verschillende structuren leverbaar, waaronder een screenachtige stof met 25% betere 

warmtewering, stoffen met een zijde-look en dim-out uitvoeringen. Gebleven zijn de verschillende 

lamelbreedtes (50, 75 en 100 mm), waardoor Silhouette® Shades toepasbaar zijn voor elk formaat raam 

en ieder interieur. Een bijkomend voordeel: de harde inwerking van ultraviolet licht, dat verkleuring 

veroorzaakt van meubelen en houten vloeren, wordt door Silhouette® Shades sterk gereduceerd. 

Met de lamellen open wordt een UV-bescherming bereikt tot 88% en gesloten zelfs tot 99%.
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U kunt bij Luxaflex® Silhouette® Shades kiezen uit een grote verscheidenheid aan prachtige stoffen, 

die zijn onder te verdelen in zeven kwaliteiten. Elke groep heeft een eigen karakter, maar altijd als 

uitgangspunt de ‘aaibare’, zachte constructie van een stoffen lamel, gevangen tussen een voile aan 

weerszijden. 

De bovenbak en onderlat zijn verkrijgbaar in 3 kleuren, wit, crème en zilver, en deze zijn standaard 

op de stof afgestemd, inclusief de optrekkoorden en koordgewichten. Uiteraard kunt u ook voor een 

andere combinatie kiezen.

Sunscreen
Vergeleken met de Originale heeft deze uitvoering in geopende 

toestand 25 procent meer warmtewering. De meegekleurde 

voile geeft een rustiger doorzicht. Leverbaar in 75 en 100 mm 

lamelbreedte, met een gekleurde voile aan de voorzijde en 

gekleurde screenachtige voile aan de achterzijde.

Matisse
Matisse biedt een keuze uit een breed palet warme kleuren, 

maar ook zwart en antraciet. Uitgevoerd in een gekleurde voile 

aan de voorzijde en een witte voile aan de achterzijde. Leverbaar 

in 75 en 100 mm lamelbreedte.

Volop keuze uit kleuren 
en stoffen

Nieuw!

Nieuw!
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Originale
Originale is de klassieker, uitgevoerd in een reeks zachte witte 

tinten, leverbaar in alle lamelbreedtes: 50, 75 en 100 mm. Witte 

voile aan de voor- en achterzijde.

Silk
Silk heeft de structuur van ruwe zijde. Leverbaar in 75 mm 

lamelbreedte, uitgevoerd in witte voile aan de voor- en 

achterzijde.

Toujours
Toujours oogt als natuurlijk linnen. Leverbaar in een 

lamelbreedte van 50 en 75 mm, met witte voile aan de voor- 

en achterzijde.  

Bon Soir Matisse
Bon Soir Matisse wenst u goedenavond met vier diepe kleuren 

uit de Matisse-range in een dim-out uitvoering. Leverbaar in 

75 mm lamelbreedte met gekleurde voile aan de voorzijde en 

witte voile aan de achterzijde. 

Bon Soir Originale
Bon Soir Originale is de bekende klassieker in een dim-out 

uitvoering. Leverbaar in alle lamelbreedtes, met een witte voile 

aan de voor- en achterzijde.   

Nieuw!

Nieuw!
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Vederlichte bediening
Silhouette® Shades kunnen op drie manieren uitermate comfortabel worden bediend. 

Standaard is een eindloos bedieningskoord om de Silhouette® Shades op te trekken of 

te laten zakken en tevens de lamellen te kantelen. 

UltraLift™ is een revolutionair koordmechanisme om het gordijn op te trekken en neer te 

laten, en de lamellen te kantelen. Het heeft een strakke look en is bovendien veilig voor 

kinderen doordat er geen lus in het koord zit.

3225 - UltraLift™

Silhouette® Shades6

5704
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Vederlichte bediening

5704 - PowerRise®

7

Het kan nog gemakkelijker. De vernieuwde en vrijwel geruisloze PowerRise® bediening is eenvoudig 

te installeren en gemakkelijk te programmeren. Via radiosignalen zelfs tot 16 producten op één 

afstandsbediening. Bovendien is geen bedrading vereist. Een vrijwel onzichtbare infraroodcel activeert 

de motor met batterijvoeding. Ultiem bedieningscomfort: u hoeft niet op te staan of te onderbreken 

waarmee u bezig bent, maar kunt uw Silhouette® Shade met één druk op de knop bedienen. Silhouette® 

Shades met PowerRise® bieden de perfecte oplossing voor moeilijk bereikbare plekken en zijn bovendien 

veilig voor kleine kinderen wegens het ontbreken van loshangende koorden. Als alternatief voor 

batterijvoeding kunt u kiezen voor een gemotoriseerde Silhouette® Shade met een 24V-motor, 

schakelaar of afstandsbediening.

Nieuw!
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voor meer informatie: www.luxaflex.nl
Alle rechten 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® 2011.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Duette® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Paneelgordijnen
Modern design met creatieve mogelijkheden

Gordijnjaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën
Een designklassieker die licht en privacy regelt

Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

Japanese Design Collection
Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam 
woonklimaat

Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in 

te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele 

wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elk raam. Wat voor product of stijl u ook kiest, 

het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort in huis en jaren 

van gebruiksplezier.

 

Op www.luxaflex.nl krijgt u volop inspiratie. U vindt er ook de dealers in uw buurt, die deskundig 

advies geven en u wegwijs maken in onze uitgebreide collecties.

Designed by Luxaflex ®.  Inspired by you.
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