


Louverdrape …

… produceert al raamdecoratie sinds 
de jaren 60 en was de eerste die de Eu-

ropese markt verbaasde met verticale 
lamellen. Het gamma en het product op 

zich zijn inmiddels enorm geëvolueerd ... 
Maar de spirit als trendsetter? Die werd 

gekoesterd en is vandaag nog altijd één 
van de bedrijfsfilosofische speerpunten. 

Een innovatieve benadering, een partner 
die zoekt naar oplossingen en niet alleen 

naar sales, een betrouwbare naam voor 
de eigen klanten en de eindconsument. 

Een totaalassortiment!

Vijf productgroepen zijn samen goed voor 
een zeer compleet assortiment. Verticale 

lamellen, horizontale jaloezieën, paneel-, 
vouw- en rolgordijnen. Elke pijler wordt 

visueel voorgesteld aan de hand van een 
dynamisch beeldmerk met een vaste, her-

kenbare en modern ogende kleur.
De systeemtypes zijn telkens beschikbaar 

in verschillende afwerkingen en materia-
len zoals kunststof, hout, textiel of alu-

minium. Dankzij de mooie wisselwerking 
esthetiek - praktisch vernuft heeft Lou-

verdrape voor elke huiselijke of profes-
sionele situatie de geschikte toepassing 

binnen handbereik.



VERTICALE LAMELLENGORDIJNEN

Louverdrape verticale lamellen …

… kunststoflamellen van topkwaliteit. 
Topkwaliteit kun je natuurlijk alleen bereiken 

door strenge en verregaande controles, 
en dat hebben wij goed begrepen. Daarom 

ondergaan onze lamellen tijdens het 
productieproces verschillende tests. Wij 

hebben namelijk alle producten uit ons 
assortiment in voorraad, en kunnen deze 

binnen de week leveren! Terwijl in onze 
productie-afdeling de bestelde lamellen vorm 

krijgen, wordt in onze andere afdeling het 
railsysteem geassembleerd. Ook hier gaat het 

om maatwerk: elk raam krijgt een individuele 
behandeling, wat tot het beste resultaat leidt. 

Zo zijn de lamellen en het railsysteem perfect 
op elkaar én op het raam afgestemd. 

In het gamma van Lecluyse vindt u naast 
kunststoflamellen ook textiellamellen. Ook 

hier is het aanbod erg groot: kleur, motieven, 
vormgeving en materialen zijn de vier 

parameters waarmee in onze R&D-afdeling 
geëxperimenteerd wordt. En het spreekt 

voor zich dat onze textiellamellen, net als 
onze kunststoflamellen, voldoen aan hoge 

eisen op kwaliteitsgebied.

Louverdrape heeft ook een bijzonder 
decoratief twee-in-één systeem: het is een 

combinatie van verticale kunststoflamellen, 
transparant of verduisterend, met 

transparante gordijnen. De ideale oplossing 
voor wie houdt van een stijlvolle inrichting, 

maar tegelijk van de vele voordelen van 
moderne kunststoflamellen wil genieten. 

Het gordijn en de lamellen worden bij 
elkaar gehouden door een eenvoudig 

drukknoppensysteem. Want net als al onze 
producten is ook dit systeem gebruiks- en 

onderhoudsvriendelijk! DE
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Brede kunststoflamellen 300 mm …

… zijn gloednieuw en de gedroomde 
oplossing voor een stijlvolle raamdecoratie, 

om ruimtes flexibel onder te verdelen of 
van elkaar af te scheiden. Een elegant 

accent in uw woon- of werkomgeving of een 
praktische kwestie. Alles is mogelijk ... 

De kunststoflamellen zijn praktisch én 
esthetisch, ondoorzichtig maar licht-

doorlatend en combineren probleemloos 
privacy met een zalig ruimtelijk gevoel. 

Het gamma omvat verschillende ophang-
systemen (aan een railsysteem of gordijn-

roede of als paneelgordijn) en een waaier 
aan afwerkingmogelijkheden (als uni lamel, 

met houten of aluminium latjes of verbonden 
met ringetjes). Keuze te over dus om van elk 

interieur iets bijzonders te maken!

VERTICALE LAMELLENGORDIJNEN



Louverdrape vouwgordijnen …

… staan voor een uitgebreide collectie 
vouwgordijnen en geweven houten gordijnen, 

op te trekken tot de gewenste hoogte.

Vouwgordijnen zijn in de loop van de laatste 
jaren geëvolueerd tot een volwaardig 

alternatief voor traditionele gordijnen.
Het grote voordeel van de transparante 

vouwgordijnen is dat ze veel licht doorlaten, 
zodat er in de kamer een heldere gezellige 

sfeer ontstaat terwijl uw privacy behouden 
blijft. Ons gamma omvat ook gevoerde 

stoffen zowel effen als met een motief. En 
voor de slaapkamer hebben we speciale 

verduisterende stoffen. 
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Louverdrape horizontale jaloezieën …

… zijn een heel gamma aan horizontale 
jaloezieën in kunststof, aluminium en hout, 

gemakkelijk op te trekken en te oriënteren 
volgens de gewenste lichtinval.

De traditionele jaloezieën zijn weer in. 
Als je ziet hoe trendy, ja soms zelfs mini-

malistisch jaloezieën in kunststof ogen, dan 
begrijp je ook waarom.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes 
en in zeer veel kleuren en uitvoeringen. 

HORIZONTALE JALOEZIEËN



Louverdrape paneelgordijnen …

Ook paneelgordijnen zijn duidelijk aan een 
opmars bezig. Ze zijn geïnspireerd op de 

Japanse cultuur en brengen een oriëntale 
sfeer in huis! U kan kiezen voor textiel of 

voor 300 mm brede kunststofpanelen.

PANE
ELGO

RDIJ
NEN



Louverdrape rolgordijnen …

Dit is een eerder traditioneel product in 
een nieuw jasje: deze collectie rolgordijnen 

in textiel, geweven hout en geweven 
papier is namelijk verkrijgbaar in zeer vele 

uitvoeringen.

Steeds meer mensen zien rolgordijnen 
als een gemakkelijke, hygiënische, 

plaatsbesparende en decoratieve vorm van 
raambekleding. In onze zeer uitgebreide 

collectie vindt u zeker de ideale stof voor 
uw interieur, effen of met motief, maar 

ook lichtdoorlatend, verduisterend, met 
reflecterende coatings, … 

Voor bepaalde projecten voorzien wij ook in 
technische stoffen.

En wat de afmetingen betreft krijgt u vrij spel: 
onze rolgordijnen zijn verkrijgbaar tot een 

oppervlakte van 5,4 m2.

Houdt u meer van een koloniale invloed of 
een natuurlijk accent in uw woonomgeving? 

Dan zijn de warme beige en bruine kleurtinten 
van hout een prima keuze!

Een uniek product is het dubbele rolgordijn 
dat transparant en ondoorzichtig textiel 

combineert in een flexibel systeem! De 
transparante en gesloten gedeelten wisselen 

elkaar af en door het gordijn op te trekken 
of neer te laten, kunnen haast oneindig 

veel lichteffecten bereikt worden. Duister, 
halfduister of volle zon; alles is mogelijk …

ROLG
ORDI

JNEN



Verdeler:

PIRA
N
A
C
O
N
C
EPTS.EU

www.louverdrape.be


