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www.solarlux.com

SOLARLUX 
PLISSÉ 

STOFKLEUREN

3104
Grijs transparant

1267
Donker grijs

3100  
Wit transparant

3199  
Zwart transparant

1250
Wit

1220
Zuiver wit

1263
Lichtgrijs

1253
Beige

1254
Oranje

1268
Zand

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Naast de twee verschillende plissé-types zijn er in de uitvoe-

ring talrijke varianten mogelijk. Een grote keuze uit stof- en 

profielkleuren zorgt voor passende plissés voor elk design. 

DE MONTAGE – EENVOUDIGER KAN NIET 

De montage van de Solarlux plissé is uiterst eenvoudig.  

Anders als bij de meeste systemen waar u moet boren  

of plakken, klikt u onze plissé vast. De profielen blijven  

intact en zelfs het gebruik van gereedschap voor de  

montage is niet nodig. 

PROFIELKLEUREN

RAL 7016

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9016

RAL 9007

DB 703

Speciale kleuren in RAL en DB optioneel verkrijgbaar.



DE SOLARLUX PLISSÉ –  
ALTIJD HET BESTE LICHT 
U bepaalt zelf: met de Solarlux plissé bepaalt u zelf de gewenste lichtinval en temperatuur van 

desbetreffende ruimte, zoals in uw woonkamer of beglaasde buitenruimte. Door de natuurlijke 

lichtinval te regulieren, creëert u de ideale atmosfeer.

De Solarlux plissé dient enerzijds als bescherming tegen zon en kou, anderzijds kunt u op elk  

gewenst moment de gewenste privacy bewerkstellingen. De plissé kan in elke stand gepositi- 

oneerd worden en biedt hierdoor optimaal gebruik. Extra genieten omdat u zelf bepaalt  

welke mate van lichtinval en temperatuur wenselijk is – en een plissé biedt u extra privacy.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

|  Alles uit één hand: de plissés worden direct door Solarlux  

meegeleverd met de beglazing en gemonteerd

|  Ook achteraf aanbrengen van de plissés is probleemloos mogelijk

|  Montage zonder boren of plakken; de plissés  

worden in de profielen geklikt 

|  Design-vrijheid door keuze uit talrijke stof- en profielkleuren

|  Vrij te verschuiven in elke gewenste positie

|  Eenvoudig onderhoud door afwasbare stof

|  Oeko-Tex certificaat voor textiel zonder schadelijke stoffen

FLEXIBEL IN ELK OPZICHT
De Solarlux plissé vervult elke wens op het gebied van zonwering en privacy. Uitvoerbaar in één- of tweedelig 

element. Door de functionele greeplijsten schuift u de plissé eenvoudig van boven naar beneden of andersom. 

En met een speciale stang is bediening tot op elke hoogte mogelijk.  

SOLARLUX PLISSÉ TYPE Q6

Q6 is een tweedelige plissé. Beide delen van de plissé 

kunnen naar boven of onder geschoven worden. Met dit 

type kunt u het bovenste en onderste gedeelte los van 

elkaar verduisteren, zonder dat het uitzicht naar buiten 

verloren gaat. 

SOLARLUX PLISSÉ TYPE Q2

Q2 is een ééndelige plissé. Door de bedienings- 

mogelijkheden kan deze probleemloos in beide 

richtingen geopend en gesloten worden. Met dit  

type verduistert u de ramen eenvoudig in de  

gewenste zone. 

Type Q2 – Eendelige plissé 

Breedte: 130 – 950 mm 

max. hoogte: 3000 mm

Type Q6 – Tweedelige plissé 

Breedte: 130 – 950 mm 

max. hoogte: 3000 mm


