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De juiste keuze – 

STAPPENPLAN VOOR HET KIEZEN VAN JE RAAMBEKLEDING

Als je dit leest, ben je van plan je raambekleding te vervangen of heb je raambekleding nodig 
voor je nieuwe woning. Kiezen voor Luxaflex® is daarbij kiezen voor kwaliteit op maat van 
jouw ramen en wensen. Om je bezoek aan een Luxaflex® specialist zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, is het handig als je de volgende zaken voorbereidt, zodat ze je zo goed mogelijk 
kunnen adviseren.

Functie
Voor welke ruimte(s) zoek je raambekleding? Sommige soorten raamdecoratie zijn namelijk beter 
geschikt voor bepaalde ruimtes dan andere. Een badkamer stelt bijvoorbeeld andere eisen aan je 
raambekleding dan een slaapkamer.

Transparantie
Hoe donker of licht moet de ruimte zijn die je van nieuwe raamdecoratie wil voorzien? Ga je voor 
volledige verduistering, bescheiden lichtdoorlatendheid of volledige transparantie? Hieronder 
vind je een overzicht van de mogelijke transparanties.
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Kleur, dessin en materiaal
Iedereen heeft een eigen unieke interieursmaak. Daarom biedt Luxaflex® raamdecoratie in 
verschillende materialen, kleuren en prints. Zo heb je een zee van mogelijkheden voor je 
interieur. Maak een moodboard op Pinterest of laat je inspireren door onze inspiratieblog.

De kleurkeuze van je raambekleding hangt af van verschillende factoren zoals de kleur van 
je muren, vloer en plafond. Zorg ervoor dat je kleurstalen of duidelijke foto’s van de ruimtes 
meeneemt. De specialist zal met je meedenken om tot een mooi geheel te komen.  

Heb je al een kleurnummer in gedachten? Kijk dan in het stalenboek bij de specialist of de kleur 
effectief is wat je verwachtte. Kleuren kunnen namelijk vervormd worden door drukwerk of 
schermresolutie. Ook het soort materiaal kan de perceptie van een kleur beïnvloeden.

Type en afmetingen van je ramen
Onze producten worden op maat gemaakt en zijn daarom geschikt voor alle raamtypes en 
glazen deuren, zoals draai-kiepramen, dakramen, erkerramen en veranda’s. Afhankelijk van het 
type raam kunnen bepaalde soorten raamdecoratie worden aanbevolen of afgeraden. Onthoud 
dus goed voor welk type raam je raambekleding nodig hebt. Noteer ook de breedte en hoogte 
van de ramen. Dit hoeft niet helemaal precies te zijn: na je winkelbezoek volgt een technische 
opmeting door de specialist.

Budget
Het is belangrijk om een budget in gedachten te hebben. De specialist kan dan een goed advies 
geven op maat van jouw wensen en eisen dat mooi binnen je budget valt.

Op pad!
Een Luxaflex® specialist ontvangt je graag in hun showroom om je het volledige productaanbod 
te laten zien en voelen. Bovendien krijg je deskundig advies van medewerkers met veel kennis 
en jarenlange ervaring.. 

Maak een afspraak met één van onze specialisten  
www.luxaflex.be/nl-be/vind-een-showroom.
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