VERTICALE LAMELLEN

COMBINATIE VAN FUNCTIONALITEIT, ESTHETIEK EN KWALITEIT
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VERTICALE
LAMELLEN
OP MAAT
De op maat gemaakte verticale lamellen of
reepgordijnen van Louverdrape combineren feilloos
functionaliteit, esthetiek en kwaliteit. Ons aanbod
bevat ook verticale lamellen die bewerkt worden
met een antibacteriële behandeling.
Lamellen hebben bij vele interieurinrichters hun
strepen al ruimschoots verdiend. Met verticale
lamellen op maat als binnenzonwering kan u net die
sfeer creëren waarnaar u verlangt. U hebt de keuze
uit diverse materialen, kleuren en motieven. Ga
voor kunststoflamellen, textiellamellen, aluminium
lamellen of combi-lamellen. Ideaal voor een
persoonlijke toets aan uw interieur.

Bezoek onze website voor meer info:
www.louverdrape.be

AKOESTISCHE
LAMELLEN

DE VOORDELEN?
DIE ZIJN ONGEZIEN!

Moderne kantoorgebouwen zijn vaak opgetrokken uit veel
beton en glas. Mooi en strak, dat wel, maar akoestisch vaak
heel oncomfortabel. Want vaak vormde de akoestiek bij de
architectuur geen onderdeel van het gebouwontwerp. Maar
wat als… we onze zonwerende en isolerende lamellen
ook akoestisch konden maken? Akoestische lamellen
combineren akoestiek, zonwering, visueel comfort, decoratie
en zelfs isolatie in 1.

Functioneel
Verticale lamellen zijn de perfecte zonwering. Afhankelijk
van kleur en uitvoering reflecteren ze maar liefst 80% van de
zon en warmte. Ze houden de koude én ongewenste blikken
buiten. Bovendien kunt u met verticale lamellen zelf regelen
hoeveel zonlicht u binnenlaat.
Esthetisch
Lamellen zijn ook gewoon mooi. Door de speling met licht en
de strakke vormen passen ze in elk interieur.
Bent u uitgekeken op de kleur van uw verticale lamellen?
Dan kiest u toch gewoon een nieuw kleurtje of motief.
Lamellen vervangen, en klaar! Het railsysteem kunt u
gewoon opnieuw gebruiken.
Maatwerk
We verzorgen zelf het hele productieproces van de verticale
lamellen. Dit betekent dat u uw lamellen in het materiaal, de
kleur en het motief dat u wenst bij ons kan bestellen.
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ALTIJD UW STIJL
Zowel in de bundels kunststof, textiel als aluminium is een heel breed
gamma aan kleuren beschikbaar. Koud wit, warm wit, een andere tint
van beige, u vindt samen met onze dealer zeker hetgeen het best in uw
interieur past! De laatste trendkleuren maken deel uit van ons gamma,
waarin ook tijdloze kleuren terug te vinden zijn.
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Uw keuze gemaakt? U kunt uw verticale lamellen op maat
manueel of elektrisch bedienen. Kiest u voor een manuele
bediening, dan kan u uw binnenzonwering met een koord
regelen. Wilt u nog meer gemak? Met een simpele druk op de
knop van de schakelaar of afstandsbediening brengt u in een
mum van tijd de gewenste sfeer in uw woning.
De lamellen van Louverdrape passen bovendien bij alle ramen.
Rondboograam, trapeziumraam, of een simpel rechthoekig raam,
onze op maat gemaakte lamellen doen altijd dienst.
Lichtintensiteit
Met onze verticale lamellen kunt u de lichtintensiteit zelf
eenvoudig regelen. Zelfs de openingsfactor van de lamellen
kunt u kiezen. Wilt u vooral warmte en licht in uw woning, kies
dan voor een open en licht weefsel. Wilt u eerder te fel zonlicht
buiten houden? Dan zijn er onze verticale lamellen in een dikkere
stof of met een gesloten structuur.

DIT IS
EEN BELGISCHE COLLECTIE

ONTDEK HET
COMPLETE GAMMA

•

Louverdrape staat voor vijf productgroepen:

We weten perfect wat de Belgische consument verwacht
van raamdecoratie, onze verticale lamellen zijn daar
volledig op afgestemd.

•

Snelle levertermijnen en optimale service zijn voor ons
heel normaal.

•

Kwaliteit en degelijkheid zijn onze troeven.

Belgian manufacture

UW DEALER

www.louverdrape.be

•

Verticale lamellengordijnen in kunststof,
textiel en aluminium.

•

Vouwgordijnen en gordijnen in een breed
gamma stoffen.

•

Horizontale jaloezieën in aluminium, hout of
kunststof, enkele en dubbele plisségordijnen.

•

Paneelgordijnen in prachtige stoffen.

•

Rolgordijnen, dubbele rolgordijnen,
roljaloezieën, telkens een uitgebreid gamma.

