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De hedendaagse horizontale jaloezieën in aluminium die mooie
lichtschakeringen creëren en een zachte intieme sfeer scheppen,  
zijn vervaardigd uit een stabiel materiaal en passen zich aan ieder  
vertrek van de woonomgeving aan!

de precisie van de afwerking 
De bovenbak en de uiteinden, het verborgen remmechanisme, 
de onderlat en de koorden zijn aangepast aan de kleuren van de lamellen
van het gordijn en zorgen daarmee voor een fraai esthetisch geheel.

een enorme keuze aluminium 
Een kleurenpalet van meer dan 100 tinten, materialen naar hartenlust
(matte, glanzende, gesatineerde of geperforeerde uitvoering) en
lamellen in verschillende breedtes (16, 25, 35, 50 mm) bieden voor
iedere stijl een zonwering op maat.

HoRizontale jaloezieën

de warmte van hout 
Het authentieke en edele karakter van de houten jaloezie vormt de
aanzet voor een geraffineerde en hartelijke sfeer. De kwaliteit van o.a.
linde, abachi, es of eik staat borg voor een optimale duurzaamheid.
Kies uit het beschikbare kleurenpalet van meer dan 50 tinten en  
houtsoorten geheel naar smaak, lamellen met een breedte van 25,  
50 of 65 mm: hout naturel, licht, donker, wit, pasteltinten …

oog voor detail 
De afwerking doet de jaloezie alle eer aan. Dit resulteert in een perfecte 
harmonie met het interieur: de houten afdeklijst met zijstukken in dezelfde 
kleur als de lamellen zorgt voor een mooie afwerking van de bovenbak, 
koorden aangepast aan de lamellen.

Hout

aluminium 
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de oriëntering van de banden
De oriëntering van de banden over 180° zorgt voor een variabele lichtinval,  
zonder aan intimiteit te moeten inboeten. De reepgordijnen kunnen ook  
worden gebruikt als scheidingswand in het interieur. 

Ruime keuze aan kleuren
Een regenboog van kleuren, in effen of bedrukte uitvoering, voor een harmo-
nieuze aankleding van alle interieurs, 4 pakkettypes (links, rechts, links + rechts 
of midden) afhankelijk van de configuratie van de openingen: een veelvoud 
aan mogelijkheden voor een stijl op maat. De montage onder hellende vlakken 
wordt verzekerd door een schuine rail voorzien van een specifiek remsysteem 
dat de schuifwagentjes vasthoudt. Ook horizontaal of verticaal gebogen rails  
zijn mogelijk.

een perfecte verticale spanning
De verzwaringsplaatjes aangebracht in een omslag aan de onderzijde van  
iedere band en de plastic clipsketting zorgen voor de spanning en de regel-
matige tussenafstand van de banden. De plastic clipsketting komt automatisch 
los wanneer de banden in contact zouden komen met obstakels op de vloer,  
wat scheuren van de banden voorkomt.

veRticale ReepgoRdijnen

een universeel gordijn
Verticale reepgordijnen lenen zich voor tal van configuraties en 

zorgen voor de aankleding van standaard, trapeziumvormige of 
driehoekige ramen. Het reepgordijn is de kampioen van de grote 

ramen: met 1 bediening kan je een gordijn hebben tot 6 meter 
breed en 4 meter hoog.

Wasbare stoffen
Een uitgebreide keuze in kwaliteit Trevira CS:  

deze stoffen kan men zelf in de wasmachine wassen.  
Ze voelen ook warm en luxueus aan.

Een palet van meer dan  
200 kleuren, effen of  
met prints, textiel, PVC 
of aluminium voor banden  
van 89 of 127 mm.

4 5

textiel 

pvc 

aluminium

In plaats van een clipsketting onderaan de band,  
kan er nu ook gekozen worden voor verzwaringsplaatjes 
die volledig ingewerkt zijn in de stof.



Ruime keuze
Een uitgebreide keuze aan transparante, semi-transparante,
verduisterende of zonwerende stoffen: meer dan 150 kleuren in talloze
variaties. Afgewerkt met een onderlat ingewerkt in een zoom of met een
zichtbare aluminium onderlat.

variaties op een thema
De niet-verduisterende varianten van de rolgordijnen dempen het licht
dankzij een ruime keuze van getextureerde of bedrukte weefsels en
voiles. Dankzij hun zuivere lijn staan deze rolgordijnen garant voor
discretie en voor een harmonieuze integratie in ieder interieur.

3 types rolgordijnen
Small: ideaal voor kleine afmetingen of bij plaatsing op raam of deur.
medium: standaardmodel voor de meeste toepassingen (tot 3 m breed).
maxi: voor grote afmetingen (tot 4 m breed).

RolgoRdijnen meeR dan 
150 kleuRen

vele
vaRiatieS 

metalen steuntjes
Als optie kan er ook gekozen  
worden voor de metalen  
design steuntjes.
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esthetisch en elegant
De vouwgordijnen worden gekenmerkt door een kwaliteitsvolle afwerking: 
de omslagen, waar de staafjes doorheen lopen, zijn opgenaaid zodat de 
continuïteit niet wordt gebroken. De plooien ziet men niet als het gordijn 
afgelaten is, maar wel wanneer men het gordijn weer optrekt. Een garantie 
voor een sober en elegant decor. Makkelijk te bedienen met een mono-
commando ketting (PVC of metaal).

Ruime variëteit van stijlen
Het gamma stoffen en voiles biedt een uitzonderlijk aanbod van meer
dan 120 stoffen, zonder daarbij de uitgebreide waaier aan kwaliteiten  
te vergeten die voortdurend worden vernieuwd en perfect de meest 
actuele decoratietrends weergeven.

vouWgoRdijnen

eenvoudig in onderhoud
De stof kan makkelijk van de houder worden

losgemaakt om te laten reinigen. Als optie kan ook gekozen 
worden voor een standaardvoering of verduisterde voering. 

Er bestaat een aparte collectie verduisteringsstoffen.

Aan de achterzijde van de stof wordt er een 
discreet ‘knoopsgat’ voorzien waardoor de staafjes 

makkelijk verwijderd kunnen worden.
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veRScHillende 
Stoffen

in 120 
kleuRen en 
kWaliteiten

De veersystemen op het uiteinde 
van de baleinen zorgen ervoor 
dat de stof van uw vouwgordijn 
mooi strak blijft hangen.



de ideale oplossing
Plisségordijnen vormen de ideale oplossing op maat voor alle
vensteropeningen, zelfs de meest complexe. Hiermee kan u tal 
van speciale vormen verwezenlijken: driehoek vast, driehoek/rechthoek
vast of bedienbaar, driehoek en rechthoek.

De gemetalliseerde weefsels zijn bekleed met een dunne laag 
aluminium die uw gordijn omvormen tot een heuse zonwering, 
waardoor u de temperatuur in huis kan regelen.

pliSSégoRdijnen
Speciale 
voRmen

mogelijk

gebruiksvriendelijk 
Weefseleffect en een spel van 
transparantie voor subtiel en luchtig
gefilterd licht: het plisségordijn  
combineert raffinement van het
materiaal en discretie van het gordijn.
Een bijkomende troef: opgetrokken 
neemt het bijzonder gebruiks-
vriendelijk plisségordijn opvallend 
weinig plaats in.

Verschillende optrekmogelijkheden  
(op elke hoogte te positioneren).
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Bij het plissé type Accordeon 
zijn er grotere afmetingen 
mogelijk. Bij dit type zijn 
de optrekkoordjes volledig 
weggewerkt. Bovendien 
vormt de ruimte tussen de 
twee stoffen een perfecte 
isolatie.

plissé type Accordeon standaard plissé



Paneelgordijnen zijn de ideale raamdecoratie bij grote ramen  
en een strak interieur. Het aantal panelen is immers quasi onbeperkt.  
Ze worden ook regelmatig gebruikt om verschillende ruimtes van  
mekaar af te scheiden zoals bijvoorbeeld dressings.
Een paneelgordijn bestaat uit brede panden stof die over een
meersporige rail schuiven. De breedte van elk pand en het aantal
sporen kan aangepast worden aan de smaak van de klant. 
De panden stof kunnen aan de kant geschoven worden, manueel  
via een metalen staafje of met een koordbediening.

Er is een ruime keuze in stoffen, maar Washi-panelen zijn ook mogelijk.
Washi bestaan uit een speciale samenstelling van papier met kunststof,
dit geeft de sfeer van papier maar de kwaliteit van kunststof.

paneelgoRdijnen

afwerkingsmogelijkheden:

Ruime keuze 
Stoffen 

 
WaSHi-

panelen

Standaard alu 
onderlat in zoom

Ovalen alu  
beklede onderlat

Vlakke alu onderlat Houten onderlat
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1 gordijn - 2 functies!
Duo-rolgordijnen bestaan uit twee stoflagen die over elkaar bewegen.
Deze stof bestaat uit afwisselend transparante en niet-transparante
banen. Naargelang je het gordijn optrekt of aflaat, heb je een
transparant of niet-transparant gordijn. Je kan m.a.w. met hetzelfde
gordijn overdag een type glasgordijn hebben en ’s avonds een dicht
gordijn. Ook ideaal voor bijvoorbeeld badkamers.

Net als alle andere Boflex-producten wordt dit duo-rolgordijn volledig
op maat gemaakt. U kunt hiervoor kiezen uit een ruime collectie 
stoffen. Het gordijn zelf zit afgesloten in een aluminium cassette 
en wordt bediend met een metalen ketting of een elektrisch systeem.

duo-RolgoRdijnen
Ruime

collectie
Stoffen
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- Materiaal: aluminium of hout
- lamelbreedtes : 25, 35, 50 of 65 mm
- Bediening : koord, stang of elektrisch  
 (24V of 230V) met schakelaar of afstandsbediening
- Breedte x hoogte:
 Max (m) : 5,00 x 5,00 (max 15 m²)
 Min (m) : 0,35 x 0,35

standaardsteun 
plafond / wand

standaard bovenbak
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- Materiaal: stoffen, harde pVc of aluminium
- lamelbreedtes: 89 of 127 mm
- Bediening: koord en ketting, monocommando
 ketting, elektrisch (12V of 230V) met schakelaar
 of afstandsbediening
- Breedte x hoogte: Max (m): 6,00 x 4,00
- opties: horizontaal of verticaal gebogen rail

standaardsteun - plafond

standaardsteun - wand

rail

p a S p o o R t
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- Bediening : kettingbediening, elektrisch  
 (24V of 230V) met schakelaar of afstandsbediening
- Breedte x hoogte: Max (m): 4,00 x 4,00

small

Medium

Maxi
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- Bediening : monocommando  
 ketting, elektrisch (24V of 230V)  
 met schakelaar of afstands- 
 bediening
-  Breedte x hoogte:  
 Max (m): 3,00 x 3,20
-  Verschillende confectie-
 mogelijkheden:

 1. Baleinen voorkant
 2. Baleinen achterkant (= standaard)

p a S p o o R t
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- plooien : 20, 22, 25 of 32mm
- Breedte x hoogte: Max (m) : 3,60 x 3,00
- Bediening: koord, monocommando ketting,  
 trekstok, draaistang, elektrisch (24V)
 met schakelaar of afstandsbediening
- talloze vormen

p a S p o o R t

AO 10 AO 20 AO 30* BB 20

BO 60 BO 61 BB 60 BB 65

BB 61 BB 66 BB 80 BB 85

 AO 40 AO 70BB 81 BB 86

BB 40 BB 45 BB 41 BB 46

 BB 70 BB 75 BB 71 BB 76

BF 50 BF 55 BF 51 BF 56
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- Breedte x hoogte:
 Max (m): 5,60 x 3,00
- Bediening: manueel,  
 koord of trekstangp a S p o o R t

2-sporen rail 3-sporen rail

4-sporen rail 5-sporen rail
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kWaliteit op maat
Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in
België volgens strenge criteria worden vervaardigd.

geavanceeRde pRoductie
De productie-eenheden en studiebureaus van de
groep lossen uiterst snel de verwachtingen van
professionals in.

geceRtificeeRde pRoducten
De continue controles tijdens het productieproces
staan garant voor de kwaliteit van onze producten.

duuRzame tevRedenHeid
Al onze binnenzonweringen worden vervaardigd
volgens de strengste criteria inzake weerstand en
kwaliteit. Daarom kunnen wij u een waarborg van
2 jaar aanbieden.

Genkersteenweg 313
3500 Hasselt

info@boflex.be
& 011 300 400

www.boflex.be

uW pRoject,
geknipt vooR een
pRofeSSionele aanpak


