
-  Houdt uw serre, erker en huis koel
- Op ieder serredak te monteren
- Fraai solide en uniek ontwerp
- Ook vrijstaand te monteren (Omega Oase)
- Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Doekcollectie

Omega
Omega Oase
Powerrail
Heater

Serrezonwering Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
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Powerrail verlichting
-  Verleng uw zomeravonden met sfeervolle of juist 

praktische verlichting
-  Sfeervolle en energiezuinige LED verlichting
-  Op afstand bedienbaar (Telis 4 zender optioneel)
-  Bruikbaar als praktische en fraaie lasdoos voor alle 

verbindingen
-  Maten en kleuren exact naar wens
-  Wandmontage onder alle Luxaflex® terras- en 

serrezonweringen
-  Speciale beugels voor directe bevestiging op de 

Omega Oase

Breedte max. 630 cm

Heater
-  Heerlijk genieten onder uw zonwering, ook als het 

wat frisser wordt

Leverbaar in 3 versies:
-  2000 W, dimbaar (0%, 33%, 66%, 100%) met 

afstandbediening
-  2000 W, niet dimbaar, met afstandbediening*
-  1400 W, niet dimbaar, met afstandbediening*

Standaard kleuren: Wit (RAL 9001+9010)
 Grijs (RAL 9006+7016) fijnstructuur

Accessoires voor Serrezonwering

* in combinatie met Powerrail

Omega
- Houdt uw serre en huis koel
- Op elke ondergrond te monteren
- Fraai, solide en uniek ontwerp
-  Ruime keuze uit Luxaflex® Outdoor Doekcollectie  

en Soltis doeken

Breedte max: 500 cm, gekoppeld tot 1000 cm
Uitval max: 500 cm
Maximaal oppervlak per element: 17,5 m2

Omega Oase
-  Vrijstaande montage
-  Op elke ondergrond te monteren
-  Fraai, solide en uniek ontwerp
-  Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Doekcollectie 

en Soltis doeken

Breedte max: 500 cm, gekoppeld tot 1000 cm
Uitval max: 500 cm
Maximaal oppervlak per element: 17,5 m2

voor meer informatie: www.luxaflex.com Designed by Luxaflex ®.  Inspired by you.
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