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T
ieder raam verdient een sieraad





Geen raam is denkbaar zonder sfeervolle raamdecoratie om de lichtinval te reguleren of het 

zonlicht buiten te sluiten. Waar binnenzonwering eerst beschouwd werd als een functioneel 

product, is raamdecoratie tegenwoordig een belangrijke eyecatcher in het interieur geworden. 

Zonnelux heeft deze trend in al haar raamdecoratie doorgevoerd met schitterende stofkwaliteiten 

en mooie structuren en transparanties. Alle producten zijn leverbaar in een breed kleurenscala 

en de productstalen worden gepresenteerd in een uitgebreide serie inspiratieboeken.

IEDER RAAM 
VERDIENT 
EEN SIERAAD



PAK DE SFEER 
VAN HET MOMENT



Zonnelux heeft meer dan 10 verschillende raamdecoratieproducten in haar assortiment. Voor ieder interieur, 

van landelijk tot eigentijds, robuust of minimalistisch is een passende en sfeervolle oplossing in raamdecoratie 

te vinden. 



Rolgordijn
Duorolgordijn
Plissé
Duette® 
Vouwgordijn
Sheerlight
Paneelgordijn
Lamelgordijn

Houten jaloezie 
Geweven hout
Shutter

TEXTIEL HOUT

Van de meest hoogwaardige materialen, wordt de raamdecoratie op maat gemaakt..

Van welk materiaal is jouw raamdecoratie gemaakt?



Aluminium jaloezie
Lamelgordijn

Horren
Rolgordijn screen
Paneelgordijn screen
Lamelgordijn

KUNSTSTOFALUMINIUM



De producten worden op 

hypermoderne machines 

gefabriceerd. Daarnaast 

komt er bij ieder product 

gespecialiseerd handwerk 

aan te pas, om de op maat 

gemaakte raamdecoratie 

perfect af te werken.

AMBACHT 
OP HOOG 
NIVEAU





Speciale
raamsituaties

Montage
positie

Montage
mogelijkheid
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Aluminium jaloezie           

Houten jaloezie       

Rolgordijn       

Duorolgordijn      

Plissé            

Duette®            

Vouwgordijn      

Sheerlight    

Lamelgordijn     

Paneelgordijn    

Geweven hout     

Shutter        

MOGELIJKHEDEN
MONTAGE

Ieder raamtype is uniek en heeft verschillende montage 

posities die met verschillende mogelijkheden te bevestigen zijn. 

De Zonnelux specialist adviseert graag over de beste 

mogelijkheden en opties voor jouw situatie thuis.



MOGELIJKHEDEN
BEDIENING

Koord Ketting Greep Stang Lite
Rise®

Smart
Cord®

Easy
Rise

Twin
Pull Elektrisch

accu kabel

Aluminium jaloezie       

Houten jaloezie   

Rolgordijn      

Duorolgordijn   

Plissé        

Duette®        

Vouwgordijn   

Sheerlight   

Lamelgordijn   

Paneelgordijn  

Geweven hout   

Er zijn meer dan 9 verschillende bedieningsvormen,

welke past het beste bij jouw situatie?



Een raamdecoratieproduct 

wordt pas echt een sieraad 

indien ook de hardware 

en bediening mooi is 

afgestemd op het interieur. 

Bijpassende cassettes, 

koordknoppen, ladderbanden 

en vele andere accessoires 

zijn een ware must.

HET
JUISTE OOG
VOOR DETAIL





Rolgordijn
Aluminium jaloezie
Houten jaloezie
Plissé
Duette®
Shutter
Duorolgordijn
Vouwgordijn
Horren

Plissé
Shutter

DRAAI-KIEPRAMEN ROND & TOOG 

Naast de standaard raamvormen zijn er verschillende raamvormen die extra aandacht vragen.

De producten van Zonnelux bieden voor alle bijzondere raamvormen wel een oplossing.



Aluminium jaloezie
Houten jaloezie
Plissé
Duette®
Shutter
Lamelgordijn

Rolgordijn
Aluminium jaloezie
Plissé
Duette®
Shutter
Horren

DAKRAMENTRAPEZIUM



PURE
ELEGANTIE



Geweven hout heeft de warme elegante uitstraling van natuurlijk materiaal..



KINDVEILIGHEID
IS EEN MUST

LITERISE®

Beweeg met de 

hand via de onderlat 

de raamdecoratie  

moeiteloos omhoog 

en omlaag.

SMARTCORD® 

Een intrekbaar koord 

met constante lengte. 

KETTINGSPANNER

De kettingspanner bevindt 

zich minimaal 150 cm 

boven de vloer en houdt 

de ketting gespannen..

EASYRISE

Bij dit kindvriendelijke 

bedieningsysteem zit 

een veermechanisme 

verwerkt in het 

product. 

GEMOTORISEERD

Met elektrische bediening kan het product met één druk op de knop van de afstandsbediening of 

wandschakelaar bediend worden. Besturen via een smartphone of stem behoort uiteraard ook tot de 

mogelijkheden.

VERBREEKBARE 

KETTINGVERBINDER

De ketting zal 

wanneer er een 

gewicht van 6 

kg op wordt 

uitgeoefend, binnen 

5 seconden breken.

KOORDKIKKER

De koordkikker bevindt zich 

minimaal 150 cm boven de vloer 

en houdt het koord gespannen..

TWIN PULL 

De bedieningsketting 

is doorbroken in twee 

kettingen zonder 

lus, die intrekbaar 

zijn gemaakt om 

het mechaniek 

aan te drijven.



Kinderen zijn het belangrijkste in het leven van iedere 

ouder. Kindveilige raambekleding is  daarom een must. 



PULL BEDIENING
Trek kort aan de ketting of stang en je raam-
decoratie gaat bewegen. Dat is alles. Iedereen 
kan het..

AFSTANDSBEDIENING
Bedien je raamdecoratie met een druk op de 
knop en kies de afstandsbediening die bij je 
past.

APP BEDIENING
Installeer de app om je raamdecoratie, waar 
je ook bent, met je smartphone te kunnen 
bedienen.

SMART

SPRAAKBEDIENING
Verbind je raamdecoratie met smart speakers 
voor spraakbesturing en ontdek de eindeloze 
mogelijkheden.

SMART



Smart Home
• De wifi bridge van onder andere KlikAanKlikUit 

biedt smart home mogelijkheden
• Op afstand je raamdecoratie bedienen
• Accuduur zichtbaar in de app
• Spraakbediening
• Koppel het met je verlichting, alarm, camera, etc.
• Ook zijn er smart oplossingen met Somfy mogelijk

Zonnelux biedt een baanbrekende oplossing voor 
geautomatiseerde raamdecoratie en maakt gemotoriseerde 
zonwering beschikbaar voor iedereen.

Gemotoriseerde raamdecoratie van Zonnelux biedt comfort 
en gemak, maakt gebouwen en woningen veiliger, heeft 
energiebesparende mogelijkheden en geeft een geweldig 
gevoel van welzijn.

Ontdek de eindeloze opties van gemotoriseerde 
raamdecoratie om ruimtes te creëren die perfect passen bij 
de manier waarop we willen leven.

De oplaadbare- en bekabelde motoren worden onzichtbaar 
weggewerkt in het product.

EENVOUD, GEMAK EN COMFORT MET
GEMOTORISEERDE RAAMDECORATIE



IEDER RAAM
VERDIENT EEN SIERAAD





IEDER RAAM VERDIENT EEN SIERAAD

www.zonnelux.nl

Rolgordijn

Aluminium jaloezie

Houten jaloezie

Geweven hout

Plissé

Duette®

Shutter

Duorolgordijn

Vouwgordijn

Lamelgordijn

Paneelgordijn

Sheerlight

Horren


