
De Luxalon® producten voor een buitentoepassing zijn geproduceerd uit een corrosie bestendig aluminium en 
standaard leverbaar in diverse decoratieve finishes. De Luxalon® buitenproducten bevatten een brede range 
van producten voor buitenplafonds, gevel- en zonneroostersystemen. De producten zijn leverbaar in een grote 
verscheidenheid aan paneeltypes in diverse breedtes, zie onderstaand overzicht. Het nummer in het pictogram 
komt overeen met de kleurentabel, waarin kan worden bepaald welk paneel leverbaar is in welke kleur.  
Hunter Douglas heeft het unieke gepatenteerde Luxacote® coatingsysteem ontwikkelt voor alle buitenproducten, 
voor meer informatie zie ommezijde.

Vlakliggend-, V5 en V6 voegprofiel alleen voor 84R. Terugliggend voegprofiel alleen voor 80B.
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Buitenproducten - Standaard kleuren

Buitenplafonds

•  De kleurentabel toont alleen het standaard Luxalon® kleuren - programma.  
Op projectbasis zijn vele kleuren en finishes op aanvraag  verkrijgbaar.

•  Neem contact op met het Hunter Douglas kantoor voor het uitgebreide kleuren - programma van de 
buitenplafonds of kijk op www.hunterdouglas.be

Kleuren RAL NCS Prijs
Groep 1 2 3 4 5

0260 ± RAL 9010 ± NCS S0502 G 0 3 3 3 3

0401 ± NCS S1500 N 0 3 3 3 3 3

1660 ± RAL 7015 ± NCS S7010 R90B 1 3 3

7035 ± RAL 9007 2 3

7080 ± RAL 9006 0 3 3 3 3

1860 (zwart, alleen voor voegprofielen) 1 3 3
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Single Skin Façades

V5 en V6 voegprofiel alleen voor 84R.
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Luxacote® afwerking
ANORCOAT - DE SLEUTEL TOT DUURZAAMHEID
Na ontvetten en reinigen van de aluminium ondergrond wordt een “anorcoat” 
conversielaag opgebracht. Deze conversielaag heeft 2 functies:
-  Het permanent verankeren van de verf op de aluminium ondergrond
-  Voorkomt het oxideren van het aluminium

Anorcoat is de sleutel tot de uitstekende prestaties van het Luxacote® systeem;
het geeft superieure bescherming in vergelijking met conventionele conversie lagen.

PRIMER - VOOR ULTIEME LEVENSDUUR
Over de anorcoat wordt een primer aangebracht die het substraat verzegeld wat 
resulteert in een ultieme levensduur van de panelen.

TOPCOAT - THE FINAL TOUCH
De pigmenten in de polyuretaan top laag geven de panelen hun kleur terwijl de 
geïntegreerde polyamide deeltjes, als finishing touch, zorgen voor een kras- en 
slijtvast oppervlak. Daarnaast beschermen de polyamide deeltjes tegen de inwerking 
van UV straling en verlengen de levensduur van kleur en glans.

Hunter Douglas heeft de toepassing van Luxacote® volledig geïntegreerd in 
het productieproces. Het resultaat: uiterst duurzame producten met een licht 
getextureerd oppervlak dat uitstekend bestand is tegen potentieel schadelijke 
klimatologische invloeden.

De betere lakbescherming

voor buitentoepassingen

LUXACOTE®


