Welkom
Livin’ Home, het merk voor uw raamdecoratie.
Bij het inrichten van een woning gaat het om het creëren van een persoonlijke sfeer. Raamdecoraties spelen hierin een belangrijke rol.
Livin’ Home heeft voor ieder interieur, van trendy tot tijdloos van sfeervol tot
zakelijk, passende raamdecoraties. Voor elke lichtinval zijn er tal van oplossingen in stijlvolle en eigentijdse raamdecoraties.
De raamdecoratie producten zijn decoratief, functioneel en worden voor U
op maat gemaakt. Wij vervaardigen als gerenommeerd merk onze producten
uit de best geselecteerde kwalitatief hoogwaardige materialen.
Gebruikmakend van deze hoogwaardige materialen, ontstaat een uniek
kwaliteitsproduct dat garant staat voor een optimale levensduur.
Livin’ Home staat voor de kwaliteit en diversiteit van een A-merk, met de
prijsstelling van het B-segment.

Aangenaam, dat is het merk Livin’ Home!

Laat u inspireren en doe handige tips op bij de dealer in uw omgeving.

Tassels concept
Tassels zijn koord- en kettinggewichten of koordknopjes. Hiermee geeft u
the finishing touch aan uw product, om de raamdecoratie perfect aan te
laten sluiten op uw interieur. Leverbaar in 3 maten, in 5 verschillende materialen, in ronde en vierkante uitvoering. Duizend-en-één mogelijkheden van
hout tot leer van plexiglas tot metaal.

Aluminium jaloezieën
Collectie
Onze collectie aluminium jaloezieën wordt gepresenteerd in
een breed scala aan kleuren en een 5-tal lamel breedtes. De
collectie omvat ruim 230 kleuren. De 70mm lamelbreedte is
een unieke lamel, deze geeft een erg robuuste uitstraling en
creëert het shutter effect.
Uitvoering
Er zijn naast de standaard uitvoering, verschillende modellen
leverbaar zoals retro, duolux, privacy en trapezium modellen.
Optioneel kunnen de 50 en 70mm jaloezieën worden uitgevoerd met meer dan 30 kleuren ladderband.
Bediening
De 16mm, 25mm en 35mm jaloezieën worden standaard
uitgevoerd met trekkoord en tuimelstaaf. Het kantelen van
de lamellen kan optioneel met koord. De 50mm en 70mm
jaloezieën worden standaard uitgevoerd met trek- en tuimelkoord. De jaloezieën kunnen ook als monocommando of met
elektrische bediening worden uitgevoerd.
Systemen
Naast de standaard boven en onderlijst, kunnen de 50 en
70mm jaloezieën uitgevoerd worden met houten onderlijst
in combinatie met houten sierkoof of met het retro systeem.
Toepassing
Horizontale jaloezieën kunnen naast normale raamsituaties
worden toegepast voor trapezium, ronde en dakraamsituaties. Ook zijn er mogelijkheden voor badkamers.

Houten & Lederen jaloezieën
Collectie
De collectie is afgestemd op de laatste interieur trends. De hout en
leder collectie omvat meer dan 100 kleuren. Van houtstructuur, tot
mat gelakte finish, van antieke finish tot hoogglans kwaliteiten.
Uitvoering
De houten jaloezieën zijn leverbaar in 5 verschillende lamelbreedtes.
De jaloezieen zijn leverbaar in 25mm, 35mm, 50mm, 70mm en
75mm lamelbreedte. De 75mm ovale lamel heeft een echte shutterlook, maar de eigenschappen van een jaloezie.
Accessoires
De jaloezieën worden standaard geleverd met ladderkoord.
Optioneel leverbaar met verschillende ladderband kleuren. Deze
zijn kleur gecoördineerd uitvoerbaar, maar door een contrasterende
kleur te kiezen creëert men een uniek product, dat perfect aansluit
op uw interieur.
Systemen
De jaloezieën worden standaard geleverd met een dicht 50mm bovenprofiel dat afgewerkt wordt door een houten kooflijst. Optioneel
zijn de jaloezieën leverbaar met een retro systeem. Dit authentieke
mechaniek, dat verbonden wordt door twee houten bovenprofielen
is leverbaar in de kleur bronze of aluminium.
Bediening
De jaloezieën worden geleverd met trek- en tuimelkoorden.
Optioneel zijn de jaloezieën elektrisch leverbaar voor een licht bedieningscomfort.
Toepassing
Houten & lederen jaloezieën geven uw interieur een warme luxe
uitstraling. Het is toepasbaar voor rechte ramen in moderne en
klassieke interieurs.

Paneelgordijnen

Rolgordijnen

Collectie
Voor wie trendzettend wil zijn in haar interieur is de Livin’ Home
paneelgordijnen collectie een aanrader. Livin’ Home biedt een ruime
keuze in 450 polyester rolgordijndoek kwaliteiten, en ruim 150 gordijn stof kwaliteiten. De rolgordijnstoffen zijn bijna allemaal 100%
polyester . De polyester stoffen zijn voorzien van een coating zodat
de panelen een strak aanzicht hebben. De gordijnstoffen hebben een
iets minder strak, maar wel een warmere uitstraling. Tevens zijn deze
gordijnstoffen wasbaar.

Collectie
De collectie is afgestemd op de hedendaagse trends op woongebied. De 500 verschillende stoffen geven een ruim kleur pallet, die
u kunt afstemmen op uw interieur. Tevens zijn er ook verduisteringsstoffen leverbaar.

Uitvoering
De paneelgordijnen kunnen worden uitgevoerd in een drietal modellen. Model 1 met één kleur in het paneelgordijn. Model 2 Verschillende kleuren panelen in één gordijn. Model 3; kleurcombinaties per
paneel in het paneelgordijn in combinatie met baleinen. Hierdoor
creëert men het japanse paneel. Er zijn vele variaties met 2 verschillende soorten systemen mogelijk. Doe inspiratie op bij uw dealer.
Accessoires
De paneelgordijnen kunnen worden voorzien van houten en aluminium onderlijsten en baleinen. Deze zijn in meer dan 10 kleuren
leverbaar.
Systeem kleuren
De systemen zijn uitvoerbaar in de kleur wit en aluminium.
Deze kleuren zijn geschikt bij vrijwel iedere paneelkleur.
Bediening
Standaard wordt het paneelgordijn geleverd met stangbediening, de
panelen zijn dan gekoppeld. Wanneer u de panelen in iedere gewenste positie wilt plaatsen kiest u voor de niet gekoppelde uitvoering.
Optioneel is het paneelgordijn leverbaar met hand, koord of elektrische bediening.
Toepassing
Paneelgordijnen zijn uitermate geschikt voor grote raampartijen. Ook
als een afscheiding van ruimtes of kastwanden zijn ze erg functioneel.
In een handomdraai is een kamer opgedeeld in tweeën wanneer u
even behoefte heeft aan tijd voor uzelf.

Uitvoering
De rolgordijnen zijn in 6 verschillende modellen uitvoerbaar. Met
de traditionele montage steunen, het montage profiel of luxe cassette varianten. Voor uw dakramen kunt u kiezen uit 2 verschillende
uitvoeringen.
Accessoires
Maak uw rolgordijn uniek door het uit te voeren met een schulprand,
zeilringen, houten of aluminium onderlijst, of kristal accessoires.
Systeem kleuren
De systemen zijn uitvoerbaar in een 5-tal warme of tijdloze kleuren,
zodat deze perfect aansluiten op uw kozijn of plafond afwerking. De
bedieningsketting wordt hierop aangepast.
Bediening
Standaard wordt het rolgordijn geleverd met een kettingbediening,
waaronder optioneel de metalen ketting, welke een luxe uitstraling
geeft. Het rolgordijn is optioneel leverbaar met een veermechanisme
en elektrische bediening.
Toepassing
Het rolgordijn is een traditioneel product dat heel goed gecombineerd kan worden met overgordijnen. Dit kan in vrijwel iedere
ruimte worden toegepast. Alleen voor de badkamer zijn een beperkt
aantal stoffen geschikt.

Duette, Duocell Fixé & Plissé gordijnen
Collectie
De collectie omvat een breed scale aan doekkwaliteiten. Een breed kleuren
pallet, van semi-transprarant tot verduisterend. De duocell collectie heeft
naast haar 25mm cel ook de 45mm dubbel en enkel cel. De 45mm dubbel cel
heeft een extra hoge isolatiewaarde.
Uitvoering
De duocell gordijnen zijn in 4 modellen leverbaar in 25 en 45mm cel breedte.
De duette en plissé gordijnen zijn in meer dan 60 modellen leverbaar. Beide
varianten zijn leverbaar als top down en dag & nacht.
Bediening
U heeft bij de duette & plissé gordijnen de keuze uit koordbediening, ketting,
handgreep, stang, rotatie en electrische bediening. De duocell gordijnen
kunnen met koord of cordless uitgevoerd worden. Deze cordless bediening
is met de hand traploos verstelbaar.

Systeem kleuren
De profielen van de systemen worden standaard in de kleur wit uitgevoerd.
Optioneel kunt u zonder meerprijs de profielen laten uitvoeren in crème, en
voor de duette & plissé gordijnen in antraciet, aluminium en bronze.
Toepassing
De duette & plissé gordijnen zijn producten welke bij vrijwel iedere raamsituatie toepasbaar zijn. De duocell collectie is alleen voor rechte raamsituaties
toepasbaar.

Lamel gordijnen

Facetlight

Collectie
De collectie omvat een breed scala aan kleuren. Voor
een modern interieur van aluminium, voor een trendy
chic interieur van textiel materiaal, en voor een kantoor
of badkamer kunststof lamelgordijnen. De textiele stoffen zijn er in transparant of verduisterende kwaliteit te
verkrijgen.

Collectie
De collectie is afgestemd op de hedendaagse trends op woongebied. De
stoffen kenmerken zich door horizontale transparante en semi transparante
banen. Hierdoor krijgt u een speelse lichtinval, dat u kunt afstemmen op uw
eigen inrichting. De collectie is toepasbaar voor ieder interieur, of het nu
trendy, romantisch, sfeervol of zakelijk is!

Uitvoering
Het lamel gordijn is uitvoerbaar in de 50mm, 70mm,
89mm, 127mm en 250mm lamellen.
Accessoires
De 250mm lamelgordijnen kunnen worden geleverd
met houten of aluminium baleinen, hierdoor creëert
men een japans paneel effect met de voordelen van
een lamelgordijn.
Bediening
U kiest de systeemkleur, wij passen de bedieningskleur
erop aan. Standaard wordt het lamel gordijn geleverd
met koord en kettingbediening. Optioneel is elektrische bediening mogelijk.
Systeem kleuren
De systemen zijn leverbaar in de kleuren wit, crème,
aluminium, bruin en zwart. Kies voor tijdloos of
modern met deze kleuren.
Toepassing
Of u nu behoefte heeft aan lichtinval of juist privacy,
het lamel gordijn beantwoort aan uw behoeften.
Bovendien zijn lamel gordijnen bij vrijwel iedere raamsituatie toepasbaar, bijvoorbeeld bij trapezium, boog
of toog ramen.

Uitvoering
De facetlight gordijnen zijn te verkrijgen in twee modellen. Model A wordt
geleverd met een ronde elegante cassette. Model B wordt uitgevoerd met
een montageprofiel.
Bediening
Facetlight gordijnen worden met kleurgecoördineerde ketting uitgevoerd.
Systeem kleuren
Model A is leverbaar in de kleuren crème, wit of aluminium.
Model B is leverbaar in de kleuren wit, aluminium of zwart.
Componenten worden in bijpassende kleur geleverd.
Toepassing
De facetlight gordijnen kunnen alleen op rechte raamsituaties worden
toegepast. Model B is toepasbaar voor draaikiep-ramen.

Vouwgordijnen
Collectie
Gebaseerd op de nieuwste interieur trends bieden wij u een sfeervolle collectie vouwgordijnen. De 260 stoffen zijn vooral samengesteld uit kamerhoge
stoffen, met polyester garen, voor een goede kleurechtheid. De collectie is
speciaal samengesteld voor vouw- en paneelgordijnen.
Accessoires
Vouwgordijnen kunnen worden verfraaid met een contrasterende kleur
board, of de onderlijst kan worden afgewerkt met kristallen.
Uitvoering
De vouwgordijnen worden geleverd in zes verschillende modellen. Deze
kunnen worden uitgevoerd met of zonder baleinen, aan voor -of achterzijde,
afhankelijk van het model. Er kunnen speciale modellen geleverd worden
voor erker situaties, en het populaire topdown vouwgordijn.
Bediening
Het vouwgordijn word uitgevoerd met kettingbediening en optioneel met
elektrische bediening.
Systeemkleuren
De vouwgordijn systemen zijn in 6 kleuren leverbaar. Vooral bij transparante
stoffen is dit een must!
Toepassing
Vouwgordijnen zijn alleen voor rechte raamsituaties toepasbaar.

Insect Screen
Collectie
Het Livin’ Home horren programma biedt u een uitgebreide keuze voor vrijwel iedere raam of deur. In uw woonomgeving, of het nu uw keuken, badkamer, slaap of woonkamer is, speelt ventilatie een belangrijke rol. Belangrijk
is dat men frisse lucht naar binnen laat, maar de insecten buiten houdt.
Uitvoering
De Livin’ Home horren worden geleverd in 4 modellen.
Voor het raam de Inzet- en Rolhor.
Voor de deur de Ultimate rol hordeur en de scharnierende hordeur.
Ultimate rol Hordeur
		
		
Scharnierende Hordeur
		
Rolhor		
		
Inzethor		
		
		
		

: Een unieke variant in ons Horrenprogramma is de Ultimate Rolhordeur waarbij het
grijze gaas wordt opgerold in plaats van gevouwen en het vriendelijke doorzicht
gewaarborgd blijft.
: De Scharnierende Hordeur is opgebouwd uit een elegant, afgerond profiel. 		
De zelfsluitende deur is ideaal wanneer u uw handen vol heeft.
: De Rolhor heeft een eigentijds design en is in diverse uitvoeringen beschikbaar en
geschikt voor vrijwel elk raam, zo ook voor draaikiep en dakramen.
: De inzethor biedt voor ramen een goede oplossing door zijn veelzijdige inbouwmogelijkheden, binnen of buiten, en zijn uiterst geringe inbouwdiepte.
Speciaal bij kunststof en aluminium draaikiepramen kan de inzethor zonder te boren
of schroeven gemonteerd worden.

Accessoires
Er is keuze uit verschillende montage opties.
Systeem kleuren
De elegante aluminiumprofielen zijn verkrijgbaar in 4 kleuren.
Ral kleuren op aanvraag leverbaar.
Bediening
De raam en deurhorren zijn te bedienen doormiddel van een handgreep.
Toepassing
De deur en raam horren zijn voor vrijwel ieder recht raam toepasbaar.
Voor schuifpuien, deuren, (draaikiep) ramen, en dakramen.

