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Piet Boon by Zonnelux is een perfecte 

weerspiegeling van aandacht voor 

detail, tijdloosheid en elegant design. 

De 4 producten, uitgevoerd in herken-

bare Studio Piet Boon kleuren, 

zorgen voor natuurlijk licht, ventilatie, 

bescherming en privacy. Samen met het 

eigentijdse en stijlvolle karakter voegen 

de producten functionaliteit toe aan elk 

interieur. De 4 productgroepen kunnen 

perfect met elkaar gecombineerd 

worden in de 8 Piet Boon kleuren.

• Shutters

• Houten Blinds

• Woodweave Blinds

• Roller Blinds





CHALK

Deze specifieke kleur
wit geeft energie en is
een veel gebruikte muurkleur in de interieurs van 
Studio Piet Boon. Deze wit tint combineert goed 
met natuurlijke materialen zoals teak, maar ook 
met eiken en beton. De tint geeft elke kamer een 
heldere, frisse en toch luxueuze sfeer.

BONE

Piet Boon BONE is
een perfect eigentijds
gebroken wit. Het gebruik van de BONE-tint zorgt 
voor een warme en perfecte basis die moeiteloos 
gecombineerd kan worden met donkerdere tinten. 
Deze tint, herkenbaar van berkenbomen, is goed te 
combineren met ‘antiek zilver’ een gekleurd metaal.

SHELL

Deze prachtige
zandtint is warm en
elegant en doet denken aan de aardse kleuren 
afkomstig van natuurlijke landschappen. De SHELL-
tint is licht en veelzijdig, terwijl het tegelijkertijd een 
rustige en stijlvolle zandtint is. Het combineert goed 
met luxe blauwachtige tinten en materialen. SHELL 
combineert goed met marmer en leersoorten met 
een blauwe ondertoon.

DUST

Deze zachtgrijs zorgt
voor een warme, maar 
toch lichte sfeer. Terwijl de meeste lichtgrijze tinten 
de neiging hebben blauwachtig en tamelijk koud te 
worden, blijft deze toon ingetogen en elegant. Deze 
grijze tint gaat goed samen met lichtere kleuren 
hout en gedurfd zwart.

DE KLEURGROEPEN



SMOKE

Geïnspireerd door de
kleur van beton, varieert 
deze tint tussen grijs, blauw en groen. Deze warme, 
aardse tint is rustgevend en makkelijk toe te passen. 
Het creëert een ultiem canvas voor kunst en styling. 
Deze donkere tint past goed bij zowel lichtere als 
donkere kleurenpaletten en geeft de ruimte een 
eigentijdse luxe afwerking. 

EARTH

Een kalmerende, 
subtiele, sierlijke 
en elegante tint die bij vrijwel alles past: van 
neutraal, roze, blauw tot groen of zwart. De zachte, 
rustgevende kleur, die doet denken aan zilvergrijze 
pluimen, is geïnspireerd op een grijs soort marmer. 
Het combineert goed met meer uitgesproken 
kleuren en tilt elk interieur naar nieuwe hoogten.

MUD

Deze perfecte grijstint
is veelzijdig en ziet er 
prachtig uit in zowel formele als informele settingen. 
Met zijn soms groenige, soms roze ondertoon en 
zijn prachtige kleurdiepte, geeft het elk oppervlak 
een moderne uitstraling. MUD is een tint die een 
geweldige balans laat zien tussen een robuustere 
kleur en warme elegantie.

COAL

Geïnspireerd door de 
diep bruinzwarte tint 
van verbrand hout en kolen, is deze tint mooi en 
diep verzadigd, waardoor het een goed alternatief 
is voor zwart. Deze gedurfde kleur combineert goed 
met lichtere muurkleuren, rijke textuuroppervlakken 
en staalgrijs zwart. 



Naast het mooi filteren van daglicht, het bieden van ventilatie, 

bescherming en privacy, zijn de houten shutters zowel functioneel 

als een eigentijdse, elegante aanvulling op elk interieur. 

De 54 of 81 mm lamel van de Piet Boon by Zonnelux shutter is 

uitgevoerd in herkenbare Studio Piet Boon kleuren, zorgt voor 

natuurlijk licht,  ventilatie, bescherming en privacy. Samen met het 

eigentijdse en stijlvolle karakter voegt het product functionaliteit 

toe aan elk interieur. 

Afgeschuinde lamellen met minimale afrondingen, vrijwel  

onzichtbare mechanismen en uitgebalanceerde afmetingen 

maken deze luiken tot een compliment voor elk raam.

SHUTTERS

Gepatenteerde lamelvorm Verborgen scharnier



De Piet Boon by Zonnelux shutters 

worden op maat en met aandacht gepro-

duceerd en gaan goed samen met trapeze    

ramen, kantel- en draaikiepramen. Zelfs met 

(half)ronde, trapezium of vijfhoekige ramen.                  

Een speciale lak zorgt dat het zonlicht de 

kleur van de lamellen niet of nauwelijks kan 

beïnvloeden. 

De shutter kan indirect worden toegepast 

in natte ruimtes, indien er voldoende ven-

tilatie aanwezig is. Het product kan geheel 

op eigen wijze worden aangepast en kan in 

overleg met de raamspecialist gerealiseerd 

worden. 

De shutter is beschikbaar in een lamel-

breedte van 54 mm of 81 mm, die beiden 

zorgen voor een mooie lichtinval. 

De 54 mm geeft een elegante uitstraling 

en de bredere 81 mm  lamel zorgt voor een 

meer monumentaal aanzien. 

De bredere lamel zorgt voor meer lichtinval 

bij het openen van de lamellen.



Onze passie en aandacht voor detail, tijdloosheid en elegant design 

komt tot uiting in onze Piet Boon by Zonnelux houten jaloezieën. 

Vanwege de strakke vormgeving sluit de koof perfect aan tussen de 

muur en plafond. De koordknoppen van de Piet Boon by Zonnelux 

jaloezieën zijn, in tegenstelling tot de doorgaans druppelvormige 

uitvoering, hoekig vormgegeven. Dit zorgt samen met het design 

van de lamellen voor een eigentijdse en rustige uitstraling.   De 

ponsgaten van de 50 en 65 mm lamellen van Piet Boon worden 

meegelakt in de zelfde kleur als de lamel. Dit maakt het product 

een verrijking voor ieder raamkozijn.

HOUTEN BLINDS

Ponsgaten en zijkant van de lamel 
in kleur meegelakt



Naast het mooi en dynamisch filteren van daglicht, het bieden van 

ventilatie, bescherming en privacy, zijn de houten jaloezieën zowel 

functioneel als een eigentijdse, elegante aanvulling op elk interieur. 

Het geeft het interieur direct een warmere uitstraling. Er zijn vele 

manieren om de houten jaloezie te personaliseren en zo op de om-

geving af te stemmen. De lichtinval, sfeer en privacy in uw ruimte is 

daardoor zelf te bepalen. De houten jaloezieën kunnen geheel op 

maat gemaakt worden en bieden montage voor ieder raam, zoals 

kantel- en draaikiepramen. Vanwege de strakke vormgeving sluit de 

koof perfect aan tussen de muur en plafond. De koordknoppen van 

de Piet Boon by Zonnelux jaloezieën zijn hoekig vormgegeven. Dit 

zorgt samen met het design van de lamellen voor een eigentijdse 

en rustige uitstraling. De kleur van het ladderkoord (dun koord) of 

het 38 mm ladderband (stoffen band), kan uiteraard geheel op de 

lamellen worden afgestemd.

Door het gebruik van een speciale lak wordt de kleur van de lamel-

len niet of nauwelijks beïnvloed door zonlicht. Bij voldoende ventila-

tie kunnen de houten jaloezieën indirect worden toegepast in natte 

ruimtes.



ROLLER BLINDS

De keuzes in materiaal en kleur zijn divers. Voor 

ieder interieur is er dan ook een passend rolgordijn. 

De selectie aan stoffen vormen de basis van de 

rolgordijnen collectie. Het weefproces geeft de 

stoffen een rijke uitstraling. Het rolgordijn voegt 

daarom altijd extra sfeer toe aan het interieur. 

De stoffen Roller blinds zijn beschikbaar in twee 

varianten; een licht doorlatende en verduisterende 

variant die minimaal licht binnenlaat. Beiden zijn 

geheel naar wens op maat te maken en montage voor 

diverse raamtypen zoals draaikiep- en dakramen is 

mogelijk. De Roller blinds zijn uitermate geschikt 

voor grotere ramen of raampartijen en combineren 

goed met overgordijnen. De Roller blinds kunnen in 

montagelijst, cassette of met zijsteunen geleverd 

worden en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. 





Vouwgordijn uitvoering



WOODWEAVE BLINDS

De Woodweave roll-up en vouwgordijnen geven een mooi gefilterd lichteffect en bieden daarmee een hoog 

decoratief gehalte in elke ruimte. De collectie bestaat uit een grovere en fijnere variant. De grovere variant is 

vervaardigd uit aan elkaar geweven ‘flat sticks’ en de fijnere variant uit aan elkaar geweven ‘thin sticks’. 

De flat stick variant is robuuster en laat natuurlijke onregelmatigheden zien in de structuur, wat het product 

een natuurlijke uitstraling geeft. Uiteraard valt elke ‘stick’ binnen het kader van de vastgestelde proporties in 

de gekozen breedte, hoogte en vorm. 

De thin sticks variant is fijner van structuur en laat doorgaans meer licht door dan de flat sticks variant. 

De koordknoppen zijn voor-zien van een rechthoekig design. Dit geeft het product een eigentijdse uitstraling.

De Piet Boon by Zonnelux Woodweave Blinds zijn functioneel in gebruik en toepasbaar in diverse binnenruim-

tes. Zo kunnen de houten rolgordijnen zowel gevouwen als gerold worden bij het omhoog en omlaaghalen van 

het product en beschikbaar in elke maat, tot 230cm breed. 

Thin sticks weaving Flat sticks weaving

Roll-up uitvoering



GEBRUIKSCOMFORT

De elektrische raamdecoratie is te bedienen met één druk op de knop of volledig af te stemmen 

op jouw leefritme.  Ook spraakbediening - via Google Home of Amazon Alexa - is mogelijk bij de 

gemotoriseerde raamdecoratie van Zonnelux. Voor veel personen is gebruikscomfort een belangrijke 

reden om een smart home te beginnen en verschillende smart home producten met elkaar te verbinden.

Trek kort aan de ketting of het 

koord en je raamdecoratie gaat 

bewegen. Handig voor de oppas 

of de glazenwasser.

PULL BEDIENING

Bedien je raamdecoratie met 

een druk op de knop en kies de 

afstandsbediening die bij je past.

AFSTANDSBEDIENING



Installeer de app om je raamdecoratie, waar 

je ook bent, met je smartphone te kunnen 

bedienen.

·   zeer gebruiksvriendelijk

·   bepaal de positie van het product

·   actuele batterijstatus zichtbaar

APP BEDIENING

SMART

Verbind je raamdecoratie 

met smart speakers voor 

spraakbesturing en ontdek de 

eindeloze mogelijkheden.

SPRAAKBEDIENING

SMART



zonnelux.nl


