
Shutters & Raamdecoratie



Kwaliteit op maat door vakmanschap.
Het merk Zonnelux heeft een breed scala 
aan modieuze raambekleding, dat een 
verrijking is voor uw woonruimte. 
Wij staan voor 100% design en comfort. 
Met oog voor eenvoudig bedieningsgemak, 
ontstaat een uniek kwaliteitsproduct dat 
garant staat voor een optimale levensduur.
Bezoek zonnelux.nl en laat u inspireren door de 
diversiteit aan mogelijkheden...  
...en vraag de dealer om interieuradvies op maat! 

Welkom



Aluminium jaloezie 

• Hoogwaardige aluminium lamellen in 16, 25, 35, 50 en 70 mm.
• Robuuste look met houten koof of retro-uitvoering.
• Trendy 16, 25 en 38 mm ladderband in vele kleuren en dessins.
• Nu met het kindveilige LiteRise®-systeem. 
 Op en neer laten en tuimelen in één handige beweging.
• Megaview® 25 mm-systeem met dubbel zoveel uitzicht naar buiten, 
 maar privacy wanneer gewenst.
• Vele mogelijkheden met privacy uitvoering, badkamerkwaliteit, 
 gemotoriseerd en Perfect-Fit (voor eenvoudige plaatsing op draaikiepramen).
• Gemotoriseerde Zonnelux producten zijn eenvoudig te bedienen, zonder kabels 

en makkelijk op te laden. 



Houten jaloezie
• Jaloezieën in Lindehout en Abachi voor een     

optimale levensduur.
• Zonnelux jaloezieën zijn leverbaar in 25, 50 en 

65 mm.
• Afgewerkt met een houten voorlijst.
• Trendy 25 en 38 mm ladderband in vele kleuren 

en dessins.
• Van houtstructuur tot mat gelakte finish, van   

antieke finish tot hoogglans kwaliteiten. 
• De jaloezieën kunnen ook voor in 
       trapezeramen worden geleverd.



Wovenwood
Zonnelux wovenwood blinds brengen het “nature” gevoel in uw interieur.
Verkrijgbaar in verschillende soorten houtstructuren in vele kleuren.

   

Roman
• Het vouwgordijn wordt bediend door bedieningskoord met remmechanisme. Het 

opvouwen gebeurt in segmenten.
Roll-up  
• In neergelaten stand hangt de gevlochten houten mat netjes strak. 
• Het oprollen begint aan de onderzijde. Het pakket rolt nonchalant op naar de 

bovenzijde van het raam.

• Enkele Roll-up’s zijn ook outdoor toepasbaar.



Plissé & Duette®
• Zonnelux Plissé is in 20 en 32 mm plooi leverbaar.
• Zonnelux Duette® is in 25, 32 en de robuuste 64 mm cellen leverbaar.
• Naast blackout zijn er ook inbetween en transparante linnenlook kwaliteiten.
• Uitstekend geschikt voor diverse afwijkende raamvormen.
• Nu met het kindveilige LiteRise®-systeem. 

• 32 mm Plissé en Duette® met het revolutionaire SmartCord®-systeem.                      

SmartCord®- LiteRise®-  afwijkende 
systeem  systeem  raamvormen





Sheerlight
• Zonnelux Sheerlights worden geleverd in 50 en 70 mm lamelbreedtes.
• De elegantie van voilestoffen, met de lichtregulerende eigenschappen van een horizontale jaloezie. 
• Keuze uit een zeer “zachte” voile met een heel helder doorzicht, maar ook een grovere weving van de voile voor 

een moderne uitstraling. 
• De cassette wordt naar keuze geleverd in de kleuren silver, white of off-white. 

•  Sheerlights zijn op iedere rechte raamsituatie toepasbaar.                



Rolgordijn
• Zonnelux rolgordijnen omvatten een  

groot assortiment aan transparante, 
lichtdoorlatende en verduisterende doe-
ken, evenals vlamvertragende kwaliteiten.

• De rolgordijnen zijn te verkrijgen in                 
verschillende modellen. 

• Naast Eco-stoffen ook keuze uit screen-
kwaliteiten en Washi.

• Toepasbaar voor rechte ramen, dakramen 
en draaikiepramen. w i n d o w f a s h i o n



Duorolgordijn
• Zonnelux duorolgordijnen bieden een ruime keuze aan uni- en structuurstoffen in diverse kleurstellingen. 
• Het heeft het transparante karakter van vitrages, maar dan met een strak visueel effect.
• De duorolgordijnen worden geleverd met een ronde cassette en montageprofiel.  
• De systemen zijn leverbaar in diverse kleuren.
• Duorolgordijnen zijn voor iedere rechte raamsituatie toepasbaar.



Perfect-Fit
• Perfect-Fit zijn oplossingsgerichte systemen voor ‘montage zonder schroeven’ op 

aluminium, kunststof en houten kozijnen. 
• Perfect-Fit is ideaal voor naar binnen draaiende ramen, zoals bijvoorbeeld draai-

kiepramen of deuren. 
• Zonnelux Perfect-Fit bestaat uit 2 systemen; Perfect-Click en Perfect-Tape

Perfect-Tape zijn zijgeleidingsprofielen waar-
mee het product op het glas of raamframe 
wordt geplakt. De profielen worden op het 
glas- (C+D) of raamframe (A+B)  getaped, 
waardoor men niet hoeft te schroeven. 
Het is leverbaar in combinatie met 
A) Duorolgordijnen
B) Rolgordijnen
C) Plissé 20/32 mm
D) Duette® 25/32 mm

Perfect-Click is een 4-kaderig frame dat men 
tussen de glaslatten klemt door middel van 
4 clips die nauwelijks tot niet zichtbaar zijn. 
De clips worden tussen de glaslatten en het 
glas geklemd, waardoor men niet hoeft te 
schroeven. 
Het is leverbaar in combinatie met 
• Plissé 20 mm
• Duette®  25 mm
• Rolgordijnen
• Aluminium jaloezieën 16 en 25 mm



Shutter
• De hoogwaardige kwaliteit van de Zonnelux shutters vindt men terug in de per-

fecte afwerking van dit geheel in Europa geproduceerde product.  
• De houten shutters worden o.a. vervaardigd van lindehout, tulpenhout en eiken-

hout. Deze houtsoorten zijn speciaal geselecteerd voor een optimale levensduur.
• Er zijn 3 verschillende louverbreedtes leverbaar. Hoe breder de louver, des te 

meer lichtinval u krijgt. 
• Zonnelux shutters zijn toepasbaar voor raamsituaties in verschillende raam- en 

kozijnvormen. Shutters zijn toepasbaar in goed geventileerde badkamers. Voor 
dak- en draaikiepramen zijn er verschillende mogelijkheden.





Lamelgordijn
• Zonnelux lamellen zijn leverbaar in 

50, 70, 89, 127 en 250 mm. 

• De 127 en 250 mm lamellen zijn 

tevens uit te voeren met houten of 

aluminium baleinen.

• Geschikt voor alle ramen, maar    

       uitermate geschikt voor grotere 

       raampartijen. 

• Toepasbaar op rechte, boog- en    

trapeziumramen. 

•  De Zonnelux lamelgordijncollectie 

omvat een breed scala aan textiel, 

kunststof en aluminium materialen, 

variërend in uni, dessin en structuur.

• De textiele lamellen zijn in verschil-

lende transparanties te verkrijgen. 

• De kunststof lamellen zijn ideaal 

voor badkamers. 

• Doordat lamellen op iedere gewenste 

stand kunnen kantelen, bepaalt u 

exact hoeveel lichtinval en privacy 

u wenst. 



Paneelgordijn
• Zonnelux paneelgordijnen zijn gemaakt van brede 

verticale banen stof die achter elkaar geschoven 
kunnen worden. 

• Panelen kunnen van Washi-rolgordijnstoffen 
vervaardigd worden.  

• De panelen van rolgordijnstof kunnen optioneel 
worden uitgevoerd met houten of aluminium 
onderlijsten en/of baleinen. 

• Het zogenoemde Japans paneel (Washi panelen) 
worden standaard met baleinen geleverd.

• Zonnelux paneelgordijnen zijn mooi voor schuif-
puien en grote raampartijen. Ook kunt u ze als 
scheidingswand gebruiken en op die manier één 
ruimte opdelen in twee. 



Vouwgordijn
• Gebaseerd op de nieuwste interieurtrends 

bieden wij u een smaakvolle collectie vouw-
gordijnen. In deze collectie vindt u een ruim 
aanbod in unistoffen en een grote verschei-
denheid aan structuurstoffen. 

• De Zonnelux vouwgordijnen zijn vooral 
samengesteld uit kamerhoge stoffen, stoffen 
van polyesthergaren en Trevira CS-garen. 

• Deze stoffen zijn leverbaar als transparante, 
lichtdoorlatende kwaliteit. 

• Men kan de vouwgordijnen ook voeren, waar-
door een verduisterend product ontstaat.

• Zonnelux vouwgordijnen kunnen op verschil-
lende manieren worden geconfectioneerd, 
bijvoorbeeld door middel van een ingestikte 
tunnel aan de voor- of achterzijde.

w i n d o w f a s h i o n



• Zonnelux horren worden geleverd in 3 modellen. 
• Voor het raam is er de inzet- en rolhor. 
• Voor de deur heeft men de keuze uit de scharnierende hordeur en de plisséhor-

deur. De systemen kunnen in verschillende Ral-kleuren geleverd worden. 
• Horren zijn op rechte ramen toepasbaar en ook prima toepasbaar in vochtige 

ruimtes

Hor



Voor kindveiligheid, meer comfort en 
meer bedieningsgemak, is o.a. LiteRise®, 
SmartCord® of elektrische bediening de 
oplossing. 
LiteRise®
Beweeg met uw hand via de
onderlat de raamdecoratie 
moeiteloos omhoog en 
omlaag.
SmartCord® .
Smartcord® bediening heeft een 
intrekbaar koord met constante 
lengte. Hierdoor zijn er geen lange 
koorden waarmee kinderen in 
aanraking komen.
Gemotoriseerd.
Veel producten zijn ook leverbaar met 
een elektrisch bediening. Er zijn een 
tweetal motorenprogramma’s: 
• Oplaadbare accu/batterij-

motoren, zonder 
       bekabeling. 
• Motoren, via bekabeling 

aangesloten op uw 
       stopcontact.

Voor uw woning biedt Zonnelux u een 
decoratief pakket raambekledingspro-
ducten aan. 
Waar niet direct bij wordt stilgestaan is 
het risico voor kleine kinderen die 
verstrikt kunnen raken in loshangende 
bedieningskettingen en koorden. 
In een nieuwe Europese norm is vastge-
legd aan welke eisen de producten moe-
ten voldoen, om een veiliger product te 
maken en ongevallen te voorkomen.
Kinderen zijn het belangrijkste in het 
leven van iedere ouder. Kindveilige raam-
bekleding is daarom een must. Onze pro-
ducten met koorden en/of kettingen zijn 
afgestemd op deze nieuwe voorschriften. 

Kindveiligheid
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Aluminium jaloezie        

Houten jaloezie      

Rolgordijn        

Duorolgordijn      

Plissé & Duette®           

Vouwgordijn     

Sheerlight    

Lamelgordijn     

Paneelgordijn    

Wovenwood    

Shutters        

Montagemogelijkheden

w i n d o w f a s h i o n



Koord Ketting Greep Stang Lite
Rise®

Smart
Cord® Elektrisch

oplaadbaar bekabeld

Aluminium jaloezie       

Houten jaloezie   

Rolgordijn    

Duorolgordijn   

Plissé & Duette®        

Vouwgordijn   

Sheerlight   

Lamelgordijn   

Paneelgordijn   

Wovenwood 

Bedieningsmogelijkheden

www.zonnelux.nl
w i n d o w f a s h i o n


