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BINNENZONWERING

horizontale jaloezieën
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aluminium

De hedendaagse horizontale jaloezieën in aluminium die mooie lichtschakeringen creëren en een
zachte intieme sfeer scheppen, zijn
vervaardigd uit een stabiel materiaal
en passen zich aan ieder vertrek
van de woonomgeving aan!

De precisie van de afwerking
De bovenbak en de uiteinden,
het verborgen remmechanisme, de
onderlat en de koorden zijn aangepast aan de kleuren van de lamellen
van het gordijn en zorgen daarmee
voor een fraai esthetisch geheel.

Een enorme keuze
Een kleurenpalet van meer dan
100 tinten, materialen naar hartelust (matte, glanzende, gesatineerde, bedrukte of geperforeerde
uitvoering) en lamellen in 5 verschillende breedtes (16, 25, 35,
50 mm of gegolfd) bieden voor
iedere stijl een zonwering op maat.

Bedieningsmechanismen
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horizontale jaloezieën
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hout
De warmte van hout
Het authentieke en edele karakter van de houten jaloezie vormt de
aanzet voor een geraffineerde en hartelijke sfeer. De kwaliteit van het
tropische houtsoort Abachi staat borg voor een optimale duurzaamheid.
Kies uit het beschikbare kleurenpallet, geheel naar smaak, lamellen met
een breedte van 25, 35, 50 of 70 mm: hout naturel, licht, donker, lazuur,
wit, pasteltinten …
Oog voor detail
De afwerking doet de jaloezie alle eer aan. Dit resulteert in een perfecte
harmonie met het interieur: de houten afdeklijst met zijstukken in dezelfde kleur als de lamellen zorgt voor een mooie afwerking van de bovenbak,
koorden aangepast aan de lamellen, koordeikels in hout.

Bedieningsmechanismen
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verticale reepgordijnen
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verticale reepgordijnen
De oriëntering van de banden
De oriëntering van de banden over 180° zorgt voor een variabele
lichtinval, zonder aan intimiteit te moeten inboeten. De reepgordijnen kunnen ook worden gebruikt als scheidingswand in het interieur.

Ruime keuze aan kleuren
Een regenboog van kleuren, in effen of bedrukte uitvoering, voor
een harmonieuze aankleding van alle interieurs, 4 pakkettypes (links,
rechts, links + rechts of midden) afhankelijk van de configuratie van
de openingen: een veelvoud aan mogelijkheden voor een stijl op
maat.

verticale reepgordijnen
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De montage onder hellende vlakken wordt verzekerd door
een schuine rail voorzien van een specifiek remsysteem
dat de schuifwagentjes vasthoudt. Ook horizontaal of verticaal gebogen rails zijn mogelijk.

Een perfecte verticale spanning
De verzwaringsplaatjes aangebracht in een omslag aan de
onderzijde van iedere band en de plastic clipsketting zorgen voor de spanning en de regelmatige tussenafstand van
de banden. De plastic clipsketting komt automatisch los
wanneer de banden in contact zouden komen met obstakels op de vloer, wat scheuren van de banden voorkomt.

Een universeel gordijn
Verticale reepgordijnen lenen zich voor tal van configuraties en zorgen voor de aankleding van gewelfde,
trapeziumvormige of driehoekige ramen.

Een palet van meer dan 200 kleuren, effen of met prints,
textiel, PVC of aluminium voor banden van 89 of 127 mm.

Beschikbare bedieningsmechanismen:
• koord/ketting
• monocommando met trekstok
• monocommando ketting
• elektrisch
• afstandsbediening
Kleuren van de rail: geanodiseerd (naturel) – wit – bruin

rolgordijnen
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Variaties op een thema
De niet-verduisterende varianten van de rolgordijnen dempen het licht dankzij een ruime
keuze van getextureerde of bedrukte weefsels
en voiles. Dank zij hun zuivere lijn staan deze
rolgordijnen garant voor discretie en voor een
harmonische integratie in ieder interieur.

Bedieningsmechanismen: ketting, veerbediening, elektrisch,
afstandsbediening
Kleur van de steunen:

wit, grijs, zwart

rolgordijnen
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Afwerking
U kunt uw rolgordijn afwerken met
een halfronde of vierkante aluminium
cassette (aluminiumkleur of wit).

Een uitgebreide keuze aan effen of bedrukte,
transparante, semi-transparante, verduisterende of zonwerende stoffen: meer dan 150
kleuren in talloze variaties.

Bedrukte weefsels
Een uitgebreide keuze dank zij ons ruime weefselaanbod: tal van printthema’s voor een
origineel en elegant interieur.

Vouwgordijnen
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Esthetisch en elegant
De vouwgordijnen met prints worden gekenmerkt door een kwaliteitsvolle afwerking: de omslagen, waar
de staafjes doorheen lopen, zijn
opgenaaid zodat de continuïteit van
de motieven niet wordt gebroken.
De plooien ziet men niet als het gordijn afgelaten is, maar wel wanneer
men het gordijn weer optrekt. Een
garantie voor een sober en elegant
decor.

Eenvoudig in het onderhoud. De stof
kan makkelijk van de houder worden
losgemaakt om te laten reinigen.

Ruime variëteit van stijlen
Het gamma stoffen en voiles biedt een uitzonderlijk aanbod
van meer dan 130 effen of bedrukte stoffen , zonder daarbij de uitgebreide waaier van motieven te vergeten die
voortdurend worden vernieuwd en perfect de meest
actuele decoratietrends weergeven.

Bedieningsmechanismen

Bovenbak 25 mm

Koord

●

Monocommando ketting

●

Elektrisch

●

(24 V)

Bovenbak 50 mm

●

(230 V)

Vouwgordijnen
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Makkelijk te bedienen.
Het bedieningsmechanisme met koord kan al
dan niet worden voorzien van een rem. Bij het
remloze systeem loopt de koord langs de achterzijde van het gordijn. Met remsysteem wordt
de koord naar keuze voor of achter het gordijn
gehangen.

Plisségordijnen
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plisségordijnen
Plisségordijnen vormen de ideale
oplossing op maat voor alle vensteropeningen, zelfs de meest complexe.
Hiermee kan u tal van speciale vormen verwezenlijken: driehoek vast,
driehoek/rechthoek vast of bedienbaar, driehoek en rechthoek.

Weefseleffect en een spel van transparantie voor subtiel en luchtig gefilterd
licht: het plisségordijn combineert raffinement van het materiaal en discretie
van het gordijn.

Een bijkomende troef: opgetrokken neemt
het bijzonder gebruiksvriendelijk plisségordijn opvallend weinig plaats in.

●

●

Beschikbare bedieningsmechanismen:
koordbediening met of zonder rem
Kleuren van het profiel:
geanodiseerd (naturel) – wit –
ivoor – bruin – blauw

De gemetalliseerde weefsels zijn bekleed met een dunne laag
aluminium die uw gordijn omvormen tot een heuse zonwering,
waardoor u de temperatuur in huis kan regelen.

Verandagordijnen
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Vouwgordijnen verranda
Een esthetische troef voor uw veranda die het
moderne uitzicht van het gordijn combineert met
een geraffineerde stof.
De stoffen zijn verkrijgbaar in meer dan 130
tinten, waaronder 16 gemetalliseerde weefsels
voor een versterkte zonwering. Meerdere bedieningstypes verkrijgbaar: ketting, stang, elektrisch.

Plissés voor veranda’s
Een ideale zonwering die geschikt is voor alle
vormen veranda’s dank zij de hellingshoek die
varieert van 45° tot 90°.
Wij ontwikkelden een specifiek gamma van 14
stoffen met een zonweerkaatsings-coëfficiënt van
meer dan 60%. Deze stores zijn langs de buitenzijde bovendien behandeld met een specifieke fungicide die een verhoogde weerstand tegen zuren
en vocht biedt. De stoffen kunnen ook verticaal
worden gebruikt voor een optimale kleurenharmonie tussen de horizontale of hellende partijen en de
verticale partijen van veranda’s. Eenvoudige en
geluidloze bediening met behulp van een trekstok.
Door het remmechanisme kan het gordijn in om
het even welke positie geopend worden.
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Collectie binnenzonwering

Uw project, geknipt voor
een professionele aanpak
● Kwaliteit op maat
Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in België
volgens strenge criteria worden vervaardigd.
● Geavanceerde productie
De productie-eenheden en studiebureaus van de groep
lossen uiterst snel de verwachtingen van professionals
in.
● Gecertificeerde producten
De continue controles tijdens het productieproces staan
garant voor de kwaliteit van onze producten.
● Duurzame tevredenheid
Al onze binnenzonweringen worden vervaardigd volgens
de strengste criteria inzake weerstand en kwaliteit.
Daarom kunnen wij u een waarborg van 2 jaar aanbieden.

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt
Tel. 011/300 400 • Fax 011/24 31 44
info@boflex.be • www.boflex.be

Productie te Hasselt

Vraag ook naar onze brochure buitenzonwering en brochure rolluiken !

