
 Gordijnen 
Stijlvolle stoffen met sfeer en karakter
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Luxaflex® 
Gordijnen - 
Sfeervol en 
elegant
Gordijnen zijn een smaakvolle toevoeging 

voor je interieur. Ze accentueren je ramen 

op een prachtige manier en creëren een 

warme sfeer. Bovendien leveren gordijnen 

een belangrijke bijdrage aan een goede 

akoestiek! 

De Luxaflex® Gordijnen collectie biedt 

zorgvuldig geselecteerde stofkwaliteiten, 

variërend van open en transparant tot 

dicht en lichtwerend, waardoor het licht 

gefilterd wordt, of de ruimte juist wordt 

verduisterd. De gordijnen worden op 

maat voor je gemaakt, geheel naar je 

persoonlijke voorkeur. Zo ben je verzekerd 

van het juiste, persoonlijke accent voor je 

woning.



OPTIMAAL PLOOIBAAR VOOR EEN 
MAXIMAAL EFFECT 

Luxaflex® Gordijnen zijn verkrijgbaar in verschillende plooien; 

enkele plooi, dubbele plooi (vlinderplooi), dubbele retour plooi en 

wave plooi. 

Gordijnen geconfectioneerd met een waveplooi geven de stof 

een mooi strak golvend effect. Deze plooi wordt gecreëerd door 

toepassing van ‘waveband’. Hierdoor valt het gordijn soepel in de 

plooi en ontstaat er een zogenaamd golfeffect waarbij het gordijn 

onder de rail doorloopt. Omdat de plooien gelijkmatig over de 

hele lengte van de stof vallen geven ze een vriendelijke, zachte 

uitstraling. Deze vorm van confectie wordt daarom steeds vaker 

gekozen en zeker niet alleen in moderne interieurs.

Luxaflex® biedt binnen de gordijn- en vouwgordijncollectie een 

ruime keuze aan stoffen, kleuren, weefsels en functionaliteit. 

Van diepe kleuren in stevige materialen voor een stoer effect tot 

linnentinten in zachte stoffen voor meer verfijnde interieurs. 

Het kleurenpalet is door onze stylisten afgestemd op de actuele 

woonthema’s. Zo bieden we een breed scala aan stoffen in 

diverse transparanties voor gordijnen, vouwgordijnen en overige 

raamdecoratie. Speel met kleur en transparantie voor een maximaal 

licht- en stijleffect. De keuze is aan jou!
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VOUWGORDIJNEN

Bijna alle gordijnstoffen zijn ook toepasbaar als 

vouwgordijnen, voor een harmonieus geheel in je 

interieur. 

Luxaflex® Vouwgordijnen zijn voorzien van 

horizontale baleinen, voor een mooi en strak 

resultaat. Deze baleinen kunnen eenvoudig 

worden verwijderd, als je de vouwgordijnen 

wil reinigen. En... als je de voorkeur geeft 

aan lichtwerende raamdecoratie, kun je de 

vouwgordijnen laten voeren. 
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VERDUISTEREN

Kamerhoge gordijnen geven je slaapkamer een aangename sfeer en je kunt 

ze eenvoudig open- en dichtdoen. En zeker in je slaapkamer, kies je voor luxe, 

lichtwerend gevoerde gordijnen. Natuurlijk bedien je ze automatisch met het 

slimme bedieningssysteem PowerView® Automation. 

Tip: door gordijnen te combineren met andere vormen van raambekleding, 

zoals Plissé of Duette® Shades, kun je lichtinval en privacy regelen zonder de 

gordijnen helemaal te sluiten.
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VARIATIE IN RAILS EN ROEDE

POWERVIEW® AUTOMATION

Door te kiezen uit de diverse modellen rail of roede, past deze perfect bij jouw eigen stijl. Je bedient 

je gordijn volledig automatisch met PowerView® Automation. Met dit innovatieve draadloze systeem 

kun je al jouw raamdecoratie laten bewegen volgens een programma wat je zelf instelt. Een perfecte 

lichtinval, energie-efficientie en dagelijks gemak - PowerView® zorgt er automatisch voor. Je bent 

verzekerd van de hoogste kwaliteit, zowel in vormgeving en comfort.

Luxaflex® Gordijnen bedien je met 

PowerView® Automation. 

Dit bekroonde smart home systeem 

werkt onder andere met Apple Home 

Kit, Amazon Alexa, Google Home 

en Nest, maar ook als losse app of 

afstandsbediening. Gebruik het om je 

te helpen ontwaken, voor een veiliger 

gevoel of om een andere sfeer te 

creëren - geheel automatisch.



Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, 
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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.


