
- Beschermt uw interieur tegen zonnestraling 
- Vrij uitzicht naar buiten
- Houdt uw huis koeler
-  Openen van ramen en deuren blijft beperkt mogelijk
-  Diverse systemen verkrijgbaar voor elke woon- en gebruikssituatie
- Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Doekcollectie

Clip Venster
Carré 95
Markies Aluminium
Markies Hout

Vensterzonwering Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
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Clip Venster
- Zeer exclusieve vormgeving
- Ongekende kwaliteit
-  Tot 700 cm breedte mogelijk zonder doekspleet 
-  Door verschillende armsystemen geschikt voor 

iedere woonsituatie

Breedte max: 700 cm
Uitval: Afhankelijk van armsysteem max 200 cm

Carré 95
- Strak vormgegeven kast
-  Door verschillende armsystemen geschikt voor 

iedere woonsituatie

Breedte max: Koppelbaar tot 800 cm
Uitval:  Afhankelijk van armsysteem max 200 cm

Markies Aluminium
-  Ambachtelijk handwerk met modern 

gebruiksgemak
-  Klassieke uitstraling met moderne materialen
-  Onderhoudsvriendelijk
-  Optie: gepatenteerde Markies-IN beschermhoes: 

vermindert vervuiling en verlengt de levensduur 
van uw markies

-  Alle details in bijpassende kleur
-  Degelijke, duurzame constructie
-  Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Doekcollectie, 

passend bij uw andere zonwering 

Breedte max: 500 cm
Uitval: 80, 100, 120, 150 cm

Markies Hout
-  Ambachtelijk handwerk met modern 

gebruiksgemak
-  Klassieke vormgeving
-  Doek optimaal beschermd door extra diepe kast
-  Optie: gepatenteerde Markies-IN beschermhoes: 

vermindert vervuiling en verlengt de levensduur 
van uw markies 

-  Alle details in bijpassende kleur
-  Degelijke, duurzame constructie
 -  Grote keuze uit de Luxaflex® Outdoor Doekcollectie, 

passend bij uw andere zonwering 

Breedte max: 500 cm
Uitval: 80, 100, 120, 150 cm

Door de enorme keuze aan armsystemen, kleuren en doeken is er altijd een Luxaflex® vensterzonwering 
die bij uw woon- en gebruikssituatie past! Maten, kleuren en bijzondere mogelijkheden op aanvraag. 

Vensterzonwering Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat
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