
- Beschermt u op uw terras tegen warmte en hinderlijk licht
- Geen belemmering voor openen ramen en deuren
- Ongehinderde doorloop onder de zonwering mogelijk
- Geschikt voor brede gevels
- Keuze uit exclusieve doekdessins
- Kies voor extra comfort door de toevoeging van verlichting en heaters!
- Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Doekcollectie

Nexus®
Tournesol®
Fiora Grande
Spectra®

Sector II
Powerrail 
Heater

Terraszonwering Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat



Nexus®
-  Topklasse scherm
-  Exclusief ontwerp
-  Volledig naar uw wensen aan te passen
- Optionele beveiliging tegen wind
-  Zeer sterke en duurzame Dyneema® armen
-  Ultiem comfort dankzij optionele LED-verlichting 

en terrasverwarming
-  Toepasbaar tot 6,5 meter breedte

Breedte max: 650 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm

De Nexus® is een topklasse knikarmscherm dat comfort, 
luxe, design en gebruiksgemak van het allerhoogste 
niveau biedt. Volledig naar uw wensen en in stijl met de 
architectuur van uw woning. Dankzij de optionele LED-
verlichting en terrasverwarming niet alleen de perfecte 
zonwering bij zomerhitte, maar ook de sfeermaker voor 
koelere zomeravonden. Geniet maximaal van de tuin 
als verlengstuk van uw woning.

De Tournesol® is de comfortoplossing voor zeer brede 
gevels. De unieke constructie van dit scherm biedt vele 
voordelen. Het zonweringdoek kan bijvoorbeeld tot 
bijna 15 meter breedte uit één deel worden gemaakt, 
waardoor hinderlijke doekspleten voorkomen worden. 
Verder wordt het doek opgerold in een uitzonderlijk 
slank vormgegeven en volledig afgesloten cassette. 
De Luxaflex® Tournesol® beschermt u over de volle 
breedte van uw terras tegen hinderlijk zonlicht terwijl 
uw ramen en deuren nog gewoon geopend kunnen 
worden.

Tournesol®
-  Zeer grote doekbreedtes mogelijk zonder 

doekspleet
-  Aantrekkelijke ronde vormgeving
-  Zeer sterke en duurzame Dyneema® armen
-  Ook geschikt voor breedtes groter dan 5,5 meter

Breedte max: Koppelbaar tot max 1480 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300 cm
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Fiora Grande
-  Rustige vormgeving zonder zichtbare schroeven en 

kabels
- Bijzonder strakke en compacte cassette
- Plaatsing strak tegen de gevel, zonder kier, mogelijk
- Voorzien van Chronus 2 Dyneema® knikarmen
-  Gekoppeld leverbaar tot grote breedtes, optioneel 

met doekspleet-afdichting.
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk

Breedte max: 740 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm

De nieuwe standaard in terraszonwering heet ‘Fiora 
Grande’: een volledig gesloten cassettescherm dat 
ondanks de kleine afmetingen van de kast op grote 
breedtes verkrijgbaar is. Dit scherm biedt u veel 
voordelen zoals optimaal zoncomfort, een perfecte 
integratie met de gevel en jarenlang gebruiksgemak. 
Daarnaast is de Fiora Grande een scherm dat geopend 
net zo mooi is als in gesloten toestand.

Spectra®
-  Slanke, elegante vormgeving
-  Volledig gesloten systeem
-  Zeer sterke en duurzame Dyneema® knikarmen 
-  Leverbaar met geïntegreerde windbeveiliging
-  Uitvoerbaar tot maximaal 5,5 meter breed

Breedte max: 550 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300, 350 cm

De uitzonderlijke kwaliteit, de compacte vormgeving 
van de volledig gesloten cassette en het gebruiksgemak 
maken van de Luxaflex® Spectra® al jarenlang het meest 
verkochte terrasscherm in Nederland. Met de enorme 
keuze aan doekdessins en cassettekleuren kan de 
Luxaflex® Spectra® precies op uw persoonlijke situatie 
aangepast worden. De Spectra® is ook leverbaar met een 
gepatenteerde en fraai ingebouwde windsensor die uw 
scherm volledig automatisch sluit als het te hard waait. 
De Luxaflex® Spectra® verhoogt uw comfort en beschermt 
tegen hinderlijk zonlicht terwijl uw ramen en deuren nog 
gewoon geopend kunnen worden.



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 bevestiging op de Nexus®

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 Terraszonwering

* in combinatie met Powerrail

Sector II
-  Halfronde vormgeving
-  Luxaflex® kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
-  Uitvoerbaar tot maximaal 5,5 meter breed

Breedte max: 550 cm
Uitval: 160, 210, 250, 300 cm

De Luxaflex® Sector II beschermt u op uw terras tegen 
hinderlijk zonlicht terwijl uw ramen en deuren nog 
gewoon geopend kunnen worden. Dankzij de ruime 
keuze in doekkleuren past de semi-cassette Sector II bij 
iedere woning.
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