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Vier de seizoenen en geef jouw buitenkriebels de ruimte. Wacht  

niet op de perfecte omstandigheden, maar maak van elke dag een  

buitendag. Wil je comfortabel en beschut ontspannen met je gezin, 

familie of vrienden? Of juist de zon op je gezicht voelen en de wind 

door je haren? Jij bepaalt! Zo krijg je met de producten van LuxxOut® 

het ultieme gevoel van vrijheid rond je huis. Dat vakantiegevoel 

waarbij de dagen niet lang genoeg kunnen duren!
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LUXXOUT®

Buiten is 
alles beter

Eigenlijk best jammer, hè? Dat we 

zoveel tijd van ons leven binnen door-

brengen. De mooiste momenten, het 

kleine geluk: het speelt zich vaak af 

buiten vier muren. 

LuxxOut® vindt dat je zélf moet kunnen bepalen waar 
je geniet. Soms binnen, maar stiekem toch net iets 
vaker buiten. Met onze zonwering, windschermen 
en pergola’s kun je voortaan ontspannen, bijkletsen, 
borrelen, lezen of wegdromen op het moment en de 
manier die jij fijn vindt. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s 
avonds laat. En in elk seizoen!

Terrasscherm Vita
Zie pagina 8

Zoek een dealer bij 
jou in de buurt

www.luxxout.com/verkooppunten
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TERRASSCHERM
INOVA
Windscherm, zonnescherm, privacy- 

scherm of regenscherm: Inova blinkt 

uit in veelzijdigheid. Het terrasscherm 

is namelijk, afhankelijk van de doek- 

keuze, te gebruiken voor allerlei doel-

einden en het vormt daarmee een 

uitstekende afscheiding bij je terras, 

balkon, veranda, zwembad of jacuzzi.



Een volledig 
oprolbaar wind-
scherm op maat
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 Eenvoudig te monteren en passend in 
iedere situatie

 Hoogwaardige kwaliteit en luxe  
uitstraling

 In één simpele handeling uit of in te 
rollen

 Volledig op maat te bestellen
Met terrasscherm Inova anticipeer je eenvou-
dig op de weersomstandigheden. Met één 
simpele handeling is het scherm uit of in te 
rollen. Het scherm is toe te passen tussen 
palen van een veranda of aan de muur. Daar-
naast kan het ook geheel vrijstaand geplaatst 
worden. 

VOORDELEN

DUURZAME MATERIALEN
Met kapschotten en handgrepen van alu-
minium en veren van verzinkt staal beleef 
je gegarandeerd jarenlang plezier van het 
windscherm. 
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TERRASSCHERM
VITA



Meer privacy 
in één simpele 
beweging
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Terrasscherm Vita is een ideaal systeem als 
zonnescherm of windscherm voor terras-
overkappingen. Het scherm is eenvoudig te 
combineren met de LuxxOut® pergola, maar 
komt ook goed tot z’n recht in bestaande 
houten veranda’s of tuinkamers. 

VERRIJK UW BUITENLEVEN
Houd de wind en felle zon buiten uw tuin-
kamer met terrasscherm Vita van LuxxOut®. 
Met behulp van de bijgeleverde montage-
instructie is het scherm eenvoudig en binnen 
een handomdraai te monteren. 

Het terrasscherm wordt geleverd met alle 
bevestigingsmaterialen en kan als tussenop-
bouw, maar ook als opbouw gemonteerd 
worden. Alle garnituur wordt standaard in 
structuurcoating zwart/antraciet uitgevoerd. 
Tegen meerprijs kunnen alle onderdelen in 
een andere RAL-kleur geleverd worden. 

Met terrasscherm Vita verander je een 

buitenverblijf in één simpele, verticale 

beweging in een afgesloten buiten-

kamer. Het scherm houdt de wind 

en regen buiten en biedt de nodige 

privacy. Met de uitgebreide keuze in 

doeken is het terrasscherm naar eigen 

voorkeur te personaliseren. 

 Eenvoudig te monteren en passend in 
iedere situatie

 Hoogwaardige kwaliteit en luxe  
uitstraling

 Ideaal voor een veranda
 Eenvoudig te bedienen
 Volledig op maat te bestellen

VOORDELEN
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WINDSCHERM
VENTO
Windscherm Vento is primair 

bedoeld als beschutting tegen de 

wind. Dankzij de open structuur 

blijft het zicht op de tuin wel 

behouden. Het oprolbare wind-

scherm heeft geen cassette en is 

eenvoudig te openen en te sluiten 

door middel van een slinger- 

bediening.



Windvrij  
genieten van de 
buitenluchten 
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Draai windscherm Vento naar beneden en 
geniet van een comfortabel terras, zonder 
koude wind. Het windscherm is gemaakt van 
de beste materialen, heeft een standaard-
hoogte van 250 cm en wordt in de breedte 
tot op de centimeter nauwkeurig op maat 
geleverd. 

EENVOUDIG TE MONTEREN
Het doek kan als tussenbouw, maar ook  
als opbouw geleverd worden. De slingerbe-
diening kan links of rechts worden geplaatst. 
De as van het doek is zwart geanodiseerd en 
het doek wordt geleverd inclusief montage-
beugels, set houders en draaistang. Met de 
bijgeleverde montagehandleiding is het doek 
in enkele stappen eenvoudig te monteren. 

 Eenvoudig te monteren en passend in 
iedere situatie

 Hoogwaardige kwaliteit en luxe  
uitstraling

 Eenvoudig te bedienen

VOORDELEN
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Buitensystemen van 
Nederlandse bodem
OVER LUXXOUT®

Als buitenmensen houden we ervan om, als 

het maar even kan, onze plaats in de buiten-

lucht af te bakenen. De variatie in weerom-

standigheden vraagt alleen om buitensys-

temen die je het buitenleven aangenaam 

maken. Met gevoel voor design en hoog-

waardige producten werd in 2009 het eerste 

windscherm van LuxxOut® ontwikkeld. 

LuxxOut® bouwt op de overtuiging dat je het meest 
geniet als een pergola, zonwering of windscherm 
helemaal past bij jouw terras, balkon of veranda. 
Daarom zijn al onze producten modulair en kun je 
zelf het systeem samenstellen dat helemaal aansluit 
bij jouw wensen. 

De producten van LuxxOut® maken design voor 
iedereen betaalbaar. Ze staan voor comfort en klasse 
met een elegante twist. Ze eisen geen hoofdrol op, 
maar blenden eenvoudig met andere smaakmakers 
in je tuin. Mix en match met jouw favoriete outdoor-
meubels, accessoires en jouw tuin- en terrasstijl.



13

Nederlands product
LuxxOut® ontwikkelt en produceert 
alle producten in eigen beheer. Zo 
weten we zeker dat jouw zonwering, 
windscherm of pergola straks voldoet 
aan de allerhoogste kwaliteitseisen. 

Duurzame materialen
LuxxOut® vindt het belangrijk dat 
óók toekomstige generaties kunnen 
genieten van het buitenleven. 
Daarom gaan we zorgvuldig om met 
grondstoffen en energie. Na een 
lange levensduur zijn onze producten 
goed te recyclen. 

Hoge kwaliteit
Je buitensysteem is gemaakt van de 
beste materialen. Van kleurvaste 
doeken tot dikwandig aluminium. 
Daardoor ziet jouw zonwering er ook 
na jaren nog mooi uit. 

Gebruiksvriendelijk
LuxxOut® gelooft in de kracht van 
eenvoud. Al onze producten zijn ge-
makkelijk te monteren en eenvoudig 
te bedienen. Geniet van comfort en 
beschutting in een handomdraai. 

Maatwerk
Alle producten van LuxxOut® worden 
op maat gemaakt. Daardoor zijn ze in 
vrijwel iedere ruimte toe te passen. 
Want of je nu een wat kleinere of 
grotere tuin hebt: je maakt het plaatje 
helemaal af met een buitensysteem 
van LuxxOut®.

Veelzijdig
De producten zijn af te werken 
met doeken in tal van varianten en 
kleuren. En door het tijdloze ontwerp 
blenden ze makkelijk met andere 
smaakmakers in je tuin. Zo creëer je 
precies de outdooruitstraling die bij 
jou past.  

Gerard van Ee, grondlegger en 
designer van LuxxOut®

DUTCH
DESIGN
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ZONWERING 
SOLEM
De kenmerkende golvende zon-

wering van LuxxOut®, zonwering 

Solem, is een doekzonwering die 

eenvoudig open en dicht gescho-

ven kan worden. In de schaduw 

tot rust komen op je terras? Zon-

wering Solem geeft je de nodige 

verkoeling op een warme dag. 



Zoveel schaduw 
als je zelf maar 
wilt
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Zonwering Solem is te combineren met de 
aluminium pergola van LuxxOut®, maar kan 
ook toegepast worden in een bestaande 
pergola of houten constructie. Monteer de 
rails, bevestig de doekzonwering en het grote 
genieten kan beginnen. 

BESCHERMDAK
Het doek van Solem blijft het mooist als je 
het eenvoudig en droog wegschuift onder het 
bij te bestellen beschermdak. Het dak biedt 
bescherming tegen onstuimige weersom-
standigheden en vallende takken en beperkt 
het risico op beschadigingen van het doek tot 
een minimum. 

 Eenvoudig te monteren
 Even sfeervol als gebruiksvriendelijk
 Gemakkelijk te bedienen
 Weer- en windbestendig
 Maak het persoonlijk met de 

 uitgebreide keuze in doekkleuren

VOORDELEN
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ZONWERING
UMBRA
Heeft een strakkere stijl jouw 

voorkeur? Dan is Zonwering 

Umbra ongetwijfeld een goede 

match. Deze pergolazonwering 

bestaat uit een strak doek dat op-

gerold wordt in een cassette. Na 

het oprollen is het doek volledig 

uit beeld. 



Creëer een fijne 
schaduwplaats 
op je terras
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Het doek van LuxxOut® zonwering Umbra 
loopt op twee stevige geleiders en is daar-
mee uiterst stabiel, ook met wind. 

SFEERMAKER
Zonwering Umbra bepaalt de sfeer op je 
terras. Met een uitgebreide keuze aan 
doeken is de zonwering geheel naar je eigen 
smaak en wensen af te werken. De geleiders 
en cassette zijn afgewerkt met een zwart/ 
antraciet structuurcoating. 

De maximale afmeting van het doek is 400 
x 400 cm. Er kunnen ook meerdere doeken 
naast elkaar gemonteerd worden. Het doek 
is gemakkelijk in- en uit te rollen door middel 
van de slingerbediening.

 Eenvoudig te monteren
 Even sfeervol als gebruiksvriendelijk
 Gemakkelijk te bedienen
 Weer- en windbestendig
 Maak het persoonlijk met de 

 uitgebreide keuze aan doekkleuren

VOORDELEN



Kies een  
bijpassend 
doek
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Kleuren zijn persoonlijk. Het gaat om smaak en het 

doek moet altijd passend zijn bij jouw situatie en stijl. 

Daarom biedt LuxxOut® een breed scala aan hoog-

waardige doeken. 

SOLTIS
De Soltis 86 en 92 doeken zijn een weefsel van hoogwaardig 
polyester garen. Hierdoor hebben ze een hoge rek- en 
scheurweerstand. Deze duurzame doeken hebben een hoge 
mechanische weerstand door de vuilwerende oppervlakte- 
coating. Tijdens het coatingsproces worden de doeken 
opgespannen, waardoor ze geen vervorming vertonen tijdens 
gebruik. Het is een dun en glad oppervlak, waardoor het doek 
gemakkelijk te onderhouden en op te rollen is.

TIBELLY
Tibelly-doek is gemaakt van acryl. 
Dit doek is geschikt voor privacy en 
zonwering in de terrasschermen 
of als zonwerend doek in de 
zonweringen. Het doek houdt 
90% van de UV-straling, 70% van 
de zonnewarmte en 72% van de 
zichtbare straling tegen. 

SOLTIS 86
 Geschikt voor de 

windschermen Inova 
en Vita

 Perfecte doorkijk 
door de open 
structuur van 14%

SOLTIS 92
 Open structuur van 

8% 
 Wind- en zonwerend
 Het doek houdt tot 

97% van de warmte 
tegen

VENTO
Dit doek heeft een 
pvc-coating welke 
beschermend is tegen de 
weersomstandigheden. 
Dit doek geeft de ultieme 
doorkijk en is enkel te 
gebruiken voor de Vento. 
Dit doek is alleen te 
verkrijgen in de kleur zwart.

86-51176 
zwart

86-2135 
zandbeige

86-2171 
steengrijs

86-2044 
wit

86-2135 
zandbeige

92-2171 
steengrijs

92-2044 
wit

92-51176 
zwart

T367XL 
ardoise

T365XL 
zwart 
gemêleerd

T139XL
donkergri js 
gemêleerd

T368XL 
zwart

T100XL 
wit

T138XL 
l ichtgri js 
gemêleerd

T122XL 
gri js

T28XL 
zand pique
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Hoogwaardige
coating
Voor het metaalwerk van de 
LuxxOut® producten wordt gebruik 
gemaakt van aluminium, RVS en RVS 
bevestigingsmateriaal. Alle onderdelen 
worden afgewerkt met een hoogwaardige 
poedercoating. Standaard wordt deze 
geleverd in zwart/antraciet structuur. 
Deze luxe coating geeft een elegante look 
en matcht met vrijwel alle kleuren. De 
structuur is krasvast.

Kies je liever voor een witte pergola? Alle 
onderdelen zijn, tegen meerprijs, ook in 
andere RAL-kleuren leverbaar. 

Terrastip

Hoe groot maak 
ik mijn terras? 
Voor een terras met een eettafel ga je 
ongeveer uit van twee vierkante meter per 
persoon. Dus wil je graag een mooie tuintafel 
met acht stoelen kwijt, dan moet je terras 
minimaal zestien vierkante meter zijn. 
Kies daarnaast voor een logische plek voor je 
terras. Eet je graag buiten? Kies dan voor een 
plaats dicht bij de woning. Voorkom ‘steen 
tegen steen’ door ruimte over te houden voor  
groen. 

FRIS
FRUITWATER
Kan je wel wat verkoeling gebruiken op een warme 
zomerdag? Houd je vochtbalans op pijl met heerlijk 
fruitwater. We hebben wat lekkere combinaties voor je 
op een rij gezet: 

 1  Citroen, munt, limoen
 2  Aarbei, citroen, basilicum
 3  Komkommer, limoen, blauwe bessen, munt
 4  Blauwe bessen, lavendel
 5  Citroen, framboos

Variatietips: Je kunt ook bevroren fruit nemen of zelf 
ijsblokjes maken met stukjes fruit erin. Houd je van een 
sprankelend drankje? Gebruik dan water met koolzuur. 

Match binnen met buiten
Tegenwoordig is de tuin het verlengstuk van 
de woonkamer. Wel zo mooi om binnen en 
buiten daarom te laten matchen. Door kleuren, 
patronen en materialen te kopiëren vorm je 
gemakkelijk één mooi geheel. Denk bijvoorbeeld 
aan tafels met kruispoten, leuke koffiesetjes, en 
kleine bankjes en tafels in verschillende model-
len. Op die manier wordt het buiten nog leuker! 

TUINTREND
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ALUMINIUM
PERGOLA
Met een aluminium pergola maak je 

binnen een handomdraai de mooi-

ste meters van de tuin. De onderde-

len van de pergola zijn willekeurig 

te gebruiken, waardoor ze kunnen 

samensmelten tot de mooiste crea-

ties. Van losse pergola tot de basis 

van je overkapping. Het wordt altijd 

een eyecatcher die ook nog eens 

buitengewoon onderhoudsarm is. 



Combineer en 
creëer sfeer in 
je tuin
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Of je ‘m nu verbindt met het huis of vrij-
staand in de tuin plaatst, overal is wel een 
mooie plaats te bedenken voor een alumi-
nium pergola van LuxxOut®. De elementen 
van de pergola zijn eenvoudig te koppelen en 
dankzij de verschillende accessoires overal 
toe te passen waar jij dat wilt. 

MAATWERK
De pergola’s worden op maat gemaakt en 
passen dus precies op jouw terras of in jouw 
tuin. Maak het helemaal compleet met inge-
bouwde verlichting. LuxxOut® treft dan de 
voorbereidingen om verlichting van In-lite te 
verwerken in je pergola.  

 Volledige ontwerpvrijheid en op maat 
leverbaar

 Toe te passen als complete  
pergola’s, maar ook als losse frames

 Eenvoudig schoon te houden
 Maak het compleet door het systeem 

te combineren met de andere  
producten van LuxxOut®

VOORDELEN
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LAMELLEN- 
SYSTEEM  
FORTIS
Ze zorgen voor een fijne ambi-

ance, voor privacy en houden de 

zon, wind en regen tegen. Maak 

een buitenverblijf compleet met 

het lamellensysteem Fortis van 

LuxxOut®.

FORTIS
Het Fortis Alu lamellenpaneel is een 
systeem met gefixeerde lamellen die 
op vaste afstand van elkaar onzichtbaar 
zijn bevestigd. Qua lamellen kun je kie-
zen voor aluminium of hout (Red Cedar 
of Fraké Noir). De lamellen staan altijd 
onder een hoek van 45 graden.

FORTIS FLEX
Bij de Fortis Flex panelen zijn de lamel-
len kantelbaar. Vanaf een hoogte van 
1,5 meter is het paneel in twee delen 
los van elkaar te draaien. Tussen deze 
delen zit een vast lamel gefixeerd.

FORTIS FLEX
ALU

FORTIS
ALU

FORTIS FLEX
WOOD

FORTIS
WOOD



De populaire 
lamellen maken 
je buitenverblijf 
compleet
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 De panelen zijn tussen twee  
palen, in een hoek of vrijstaand 
te plaatsen

 Op aanvraag zijn de vaste 
 lamellen ook verkrijgbaar in 

daktoepassing of als schuifbare 
panelen

FORTIS WOOD
De Fortis Wood systemen zijn er in twee 
variaties: Red Cedar en Fraké Noir. Red Cedar 
staat bekend om de grote kleurvariatie die 
het verse hout kan vertonen. Dit kan verschil-
len van zalmkleurig tot chocoladebruin. Het 
hout heeft een grote duurzaamheid en kleurt 
snel grijzig. Fraké Noir wordt gewonnen in 
West-Afrika. Dit hout wordt thermisch gemo-
dificeerd. Hierdoor is het hout zeer duurzaam 
en stabiel. In de buitenlucht vergrijst Fraké 
Noir egaal. 

FORTIS ALU
Het aluminium lamellen paneel wordt stan-
daard geleverd in de structuurcoating zwart/
antraciet. De lamellen en het kader kunnen 
in beide, tegen meerprijs, in een andere kleur 
gecoat worden.

GOED OM TE WETEN

Red 
Cedar

Fraké
Noir
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LUXXOUT®

EXPERIENCE 
GARDEN
Creëer jouw eigen buitensysteem door de  

producten van LuxxOut® ongecompliceerd met elkaar te 

combineren en te verbinden. Want of je nu een wat klei-

nere of grotere tuin hebt: je maakt het plaatje helemaal 

af met een pergola en zonwering van LuxxOut®. Laat je 

inspireren door de verrassende mogelijkheden. 

De aluminium lamellen-
panelen Fortis zijn, in 
combinatie met aluminium 
staanders, ook te gebruiken 
als schutting. 

Fortis 
schutting

1

6

1

5

5
6
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Lounge area

Creëer een gevoel van gebor-
genheid door pergola con-
structie over het terras toe te 
passen. Hangende verlichting 
maakt het extra sfeervol. 

Pergola 
constructie

De lamellenpanelen Fortis van LuxxOut® kun-
nen eenvoudig gecombineerd worden met de 
andere buitensystemen. Daarnaast kunnen ze 
ook toegepast worden in of aan de woning als 
duurzaam alternatief voor reguliere zonwering.

Fortis lamellen- 
panelen

Prachtige eyecatchers, vind je 
niet? Ook deze pergola’s zijn 
voorzien van verlichting. 

Zwevende 
pergola

De aluminium buiten-
systemen kunnen voor 
allerlei doeleinden ingezet 
worden. Wees creatief en 
pas ze bijvoorbeeld toe als 
verlichtingsarmaturen. 

Verlicht je 
oprit

2

3

4

2

3

4

Deze lounge area bestaat uit een verhoogde 
vloer met aluminium pergola constructie. 
De buitenkamer is afgewerkt met zonwering 
Solem, kantelbare lamellenpanelen Fortix Flex 
en een windscherm met privacy-doek om de 
douchehoek af te schermen. 
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MEER INSPIRATIE VOOR 
HET BUITENLEVEN? 

Volg LuxxOut®!



27

ALUMINIUM 
PERGOLA 
ONDERHOUDSSET

Het onderhoudsset voor een aluminium pergola is optioneel 
verkrijgbaar bij de pergola’s en Fortis lamellenpanelen. Deze set 
bestaat uit een schoonmaakmiddel en beschermingsspray. Zo 
kan je nog langer van de aluminium pergola genieten. 

27

EXTRA SFEER IN DE  
AVONDUREN MET 
VERLICHTING VAN IN-LITE

Een aantal armaturen van In-lite kunnen verwerkt 
worden in het aluminium frame van LuxxOut®. Op 
aanvraag kunnen hiervoor, tijdens de productie, de 
voorbereidingen in het frame worden getroffen. Vraag 
naar de mogelijkheden bij je LuxxOut® dealer. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.



DUTCH
DESIGN

www.luxxout.com

UW DEALER


