Vouwgordijnen I Gordijnen I Paneelgordijnen

Bioactive
één collectie – vele inrichtingsmogelijkheden

Lining

Ba ic

Sinds de oprichting in 1930 staat het merk MHZ

Voor u betekent dit: veel nieuwe designmogelijk-

voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en esthe-

heden met een functionele meerwaarde - voor

tisch verfijnd design.

vouwgordijnen, gordijnen of paneelgordijnen.

Onze lat ligt dan ook nog steeds hoog. We maken

Uw gewenste gordijnen worden op maat gemaakt

uitsluitend gebruik van materialen van de hoog-

en persoonlijk voor u geconfectioneerd. Vertrouw

ste kwaliteit en vertrouwen bij de productie op de

op onze knowhow en onze meer dan 90 jaar

modernste

ervaring in zicht-, zon- en insectenwering op maat.

technologie

en

handwerk.

Met

toekomstgerichte ideeën, vakmanschap en een
flinke portie passie creëren we fascinerende unieke

Ontdek de indrukwekkende wereld van

stukken waar je jarenlang plezier van hebt.

„Textiles by MHZ“ en laat u inspireren.

Onze collectie „Textiles by MHZ“ biedt u een gevarieerde keuze aan kwalitatief hoogwaardige,

Recycling

moeilijk

ontvlambare

stoffen

in

kamerhoge

weefbreedtes. Daarbij hebben we vooral aandacht geschonken aan stoffen met functionele
eigenschappen zoals Acoustics-, Dimout/Blackout,
Bioactive, Recycling en Lining evenals stoffen
exclusief voor MHZ geweven.

Acou tic
Exclu ive
Dimout/
Blackout

Foto op het titelblad
Stof
confectie

Helios 3289, thema Exclusive
baleinen achteraan, nr. 12-3722

Gordijn
confectie

Ekko 3344, niet doorzichtig, thema Acoustics
3-voudige Vlaamse plooi, nr. 12-3733

Techniek

Aura, elektro 230V, nr. 04-2046
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Fascinerende lichtheid
met bijzondere flair

Lichtinval naar wens en op maat, op kantoor of thuis.
MHZ-vouwgordijnen kunnen flexibel in de hoogte
worden versteld, zijn eenvoudig te bedienen en
bieden vele designmogelijkheden. De horizontale
structuur oogt eenvoudig en toch modern.
Een mooie manier om zonwering en decoratieve
aspecten met elkaar te combineren en ruimtes een
buitengewone flair te geven.

Exclu ive
Stof

Stof

Selene 3310, thema Exclusive

Confectie

Baleinen vooraan, nr. 12-3721

Techniek

Aura, elektro 230V, nr. 04-2046

Vouwgordijnen met baleinen vooraan
zijn optimaal geschikt voor grote ramen. Ze benadrukken de rechtlijnige vouwgordijnlook, houden
het behang recht en zorgen voor een mooie vouw.
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Exclusieve woonbelevenis
tijdloze klassiekers opnieuw geïnterpreteerd
Gordijnen met fronsband
zijn geschikt voor allerlei toepassingen. Door de
confectie met een fronsband ontstaat een natuurlijke drapering die met de hand gecorrigeerd en
beïnvloed kan worden.

Exclu ive
Stof

Met gordijnen haalt u verfijnde huiselijkheid in

Alle stoffen zijn tweekleurig geweven en hebben

huis: ze beschermen niet alleen tegen de zon of

daardoor een bijzondere, wijzigende look.

nieuwsgierige blikken, maar maken de kamers
ook bijzonder gezellig. In onze Exclusive- lijn vindt u

De variant van licht transparante ondergordijnen en

een uitgelezen selectie van speciaal voor MHZ ge-

dichter geweven overgordijnen flatteert de ruimte

produceerde textielkwaliteiten in twee verschillen-

en biedt variabele mogelijkheden voor inrichting

de transparantieniveaus en 34 kleuren.

en bescherming tegen nieuwsgierige blikken.
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Stof

Selene 3314, Helios 3280,
thema Exclusive

Confectie
Techniek

Fronsband, nr. 12-3734
Gordijnroede Basic, dubbelsporig
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Rustzones in het dagelijkse leven
met gordijnen van Acoustics-stoffen

Acou tic
Stof

Gordijn

Voorzijde 3371, achterzijde Sonara 3372,
thema Acoustics

Confectie
Techniek

Wave, nr. 12-3730
gebogen rail, plafondbevestiging

Grote ruimtes stellen bijzondere eisen aan de

De Wave-confectie

akoestiek in een ruimte. Onze speciale Acoustics

wordt met een golfband genaaid zodat perfecte,

stoffen dempen het geluidsniveau en voorkomen

homogene golven ontstaan.

uitbreiding van het geluid.
Als vouwgordijn, gordijn of paneelgordijn zorgen
ze voor de rust die we als mens nodig hebben voor
ons welzijn en om productief te werken.
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Uitstekende verduistering
voor ontspannen dagen en rustgevende nachten
De confectie Zwitserse ronde plooi
wordt met de hand tot een plooi gevormd en met
de gordijnglijder samengenaaid. Dat ziet er niet
alleen sierlijk uit, maar is ook heel robuust.

Dimout/Blackout
Stof

Gordijn

Neron 3382, verduisterend,
thema Dimout/Blackout

Confectie

Zwitserse ronde plooi, nr. 12-3736

Techniek

Gordijnrail

MHZ Dimout-/Blackout-stoffen hebben speciale
verduisterende eigenschappen. Ze zorgen voor
aangename rust en duisternis in de hotelkamer en
voor optimale lichtomstandigheden in de vergaderzaal. Met hun gedistingeerde, sobere esthetiek
verrijken ze elk interieur en geven ze elke kamer
een elegant en stijlvol karakter.
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Beschermd in de ruimte
voor gezondheid en welzijn

Het antimicrobiële effect van de MHZ Bioactivestoffen voorkomt dat micro-organismen zich op de
vezels vermenigvuldigen en ziektes zich kunnen
verspreiden - ook in ruimtes met een verhoogde
luchtvochtigheid. Ze zijn in het bijzonder geschikt
voor gebruik in ziekenhuizen, woonzorgcentra,
dokterspraktijken en schoonheidssalons.

Bioactive
Stof

Paneelgordijn

Ashelia 3395, thema Bioactive

Confectie

Confectie boordsel, nr. 12-3716

Techniek

Carat_24, 3-sporige rail, plafondbevestiging,
verzwaringsprofiel van glas

Paneelgordijnen
kunnen bijzonder goed als separatiewand worden
gebruikt. Dankzij de verschuifbare panelen kan snel
worden gereageerd op veranderingen in de behoefte, bijvoorbeeld om zones discreet van elkaar
te scheiden.
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Stijlvolle natuurlijkheid
met textiele uitstraling
Vouwgordijnen met lusband
zijn bijzonder geschikt voor lichte stoffen. De lusband zorgt voor een losse, zachte drapering die de
omgeving een knusse uitstraling geeft.

Ba ic
Stof

Behang

Lewis 3406, thema Basics

Confectie

met lusband, nr. 12-3701

Techniek

Spin, elektro 24 V, nr. 04-2016

Vouwgordijnen hebben een uitgesproken natuurlijke uitstraling en geven de kamer expressie en sfeer. De stoffen van de MHZ Basicslijn lijken hiervoor gemaakt: ze zijn in vele kleuren
en verschillende transparantieniveaus verkrijgbaar
en ontplooien hun volle schoonheid in samenspel
met uw persoonlijke inrichting.
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Verfijnd textiel
en een goed gevoel

Zo mooi kan recyclage zijn: Recycling-stoffen overtuigen niet alleen door duurzaamheid, maar ook
door hun unieke textielkarakter.
Het basismateriaal wordt uit oceaanafval gewonnen. De stofkwaliteit MARE bestaat bijvoorbeeld
voor 50 procent uit op stranden verzameld oceaanplastic dat door lokale recyclagebedrijven tot een
zuiver granulaat verwerkt wordt en tot garen gesponnen wordt.

Vouwgordijnen met baleinen achteraan
zorgen voor een gelijkmatige en compacte
drapering van de plooien bij het omhoogtrekken
door aan de achterzijde in de tunnel ingewerkte
baleinen.

Recycling
Stof
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Behang

Mare 3402, thema Recycling

Confectie

Baleinen achteraan, nr. 12-3722

Techniek

Aura, elektro 230V, nr. 04-2046
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Deugddoende helderheid
eenvoudige vorm, sterke uitdrukking

Als zichtwering, zonwering of als designelement bij
kamerhoge ramen en grote raamfronten - Panelen
zijn zeer veelzijdig, bieden creatieve speelruimte en
passen in elke woonstijl.

Ba ic
Stof

Paneelgordijn

Lewis 3408, thema Basics

Confectie

met boordsel, nr. 12-3716

Techniek

Carat_24, plafondbevestiging, rail 5-sporig

Paneelgordijn met Carat_24
is een innovatieve techniek in een klassiek-gereduceerd design. Alle componenten zijn van buitenaf
onzichtbaar in de rail geïntegreerd. De paneelwagens kunnen heel eenvoudig van onderuit in de
rail worden gehangen en verwijderd.
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Tijdloze elegantie
met een vleugje weelderigheid

MHZ Lining-stoffen zijn een echte blikvanger en
maken indruk met hun hoogwaardige, expressieve
look. Hun dubbellagige verwerking, bestaande uit
bovenstof en voering, geeft gordijnen een onvergelijkbaar volle drapering.

De Vlaamse plooien-confectie
is heel decoratief en kenmerkt zich door een
exacte drapering van de plooien. Dankzij de vastgenaaide Microflex-haken kan het behang in de
hoogte worden versteld.

Lining

Gordijn
Confectie

Bovenstof Ashelia 3399,
Voeringstof Variant 3451
Vlaamse 3-voudige plooi, nr. 12-3733

Techniek

Gordijnroede Basic
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Licht en luchtig wonen
voor een losse sfeer

MHZ-vouwgordijnen lossen elke ruimtesituatie op
unieke wijze op omdat ze uitstekende functionaliteit met pure textiele lichtheid combineren.
Dankzij de verfijnde AREO-techniek kunnen ze van
boven en onder op elke positie gepositioneerd
worden. Ze laten dus net zoveel licht en inkijk toe
als u wenst.

Ba ic
Stof

Behang

Lewis 4377, thema Basics

Confectie

met opgenaaid gordijnlint, nr. 12-3705

Techniek

AREO, nr. 04-2050

Vouwgordijnen met AREO-techniek
zijn van boven en onder vrij verschuifbaar. Er zijn
verschillende montagemogelijkheden, ook zonder
boren of schroeven.
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Perfect samenspel
voor ruimtes die het graag veelzijdig houden

De moderne architectuur wordt gekenmerkt door
open woonconcepten en vloeiende overgangen.
Tegelijkertijd willen we ruimtes die flexibel te
gebruiken zijn en aan de eisen van het dagelijkse
leven voldoen. Dus ook op het vlak van zicht- en
zonwering wordt veelzijdigheid gevraagd.
Hoe geraffineerd, praktisch en mooi dit met een
combinatie van vouwgordijnen en gordijnen te
realiseren is, toont ons voorbeeld aan.

Exclu ive
Stof
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Behang
Confectie
Techniek

Helios 3298, thema Exclusive
met lusband, nr. 12-3701
Spin accu 12V, nr. 04-2016

Gordijn
Confectie
Techniek

Selene 3332, thema Exclusive
Wave, nr. 12-3730
Rail met plafondbevestiging
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de technische varianten op een rij

De „Textiles by MHZ“-collectie werd speciaal voor
de productgroepen vouwgordijnen, gordijnen en
paneelgordijnen ontwikkeld en bekoort door haar
duurzame, tijdloze en hoogwaardige karakter.
Bijna alle stoffen zijn moeilijk ontvlambaar, onderhoudsvriendelijk en in kamerhoge weefbreedte verkrijgbaar – daarbij talrijke kwaliteiten met
speciale functionele eigenschappen alsook enkele
exclusief voor MHZ geproduceerde stoffen. Er is
een ruime keuze aan kleuren en transparantieniveaus voor elke behoefte en inrichtingsstijl.

Eigenschappen I uw productvoordelen

Vouwgordijnconfecties

Gordijnconfecties

Baleinen achteraan
stabiliseren bescheiden de breedte door
aan de achterzijde genaaide tunnels met
ingewerkte baleinen. Er ontstaat een
gelijkmatige drapering van de plooien.

Frons-/plooibanden kunnen met verschillende glijders en haken worden uitgerust.
Verkrijgbaar met universele fronsband
of met 3/5/4-voudige plooifixband.

Baleinen vooraan vormen een opvallend
rechtlijnige drapering van de plooien en
maken daardoor een decoratief statement.
Ze zijn in het bijzonder geschikt voor brede
ramen en laten voldoende ruimtehoogte
over.

Wave maakt een gelijkmatige plooivorming mogelijk. Een speciale gordijnband
met haken en vooraf ingestelde glijderafstanden bepaalt de gewenste plooidiepte.

Lusbanden worden met klittenband aan
de techniek bevestigd. De onderkant van
het vouwgordijn krijgt een zoom met verzwaringstang zodat het behang optimaal
valt.

Zwitserse ronde plooien zijn met de
hand gevormde, vaste plooien. De glijder
is machinaal aan de bovenkant van de
plooi bevestigd.

AREO met baleinen of gordijnlint zijn
vrij van boven en onder verschuifbaar en
kunnen indien nodig individueel worden
aangepast.

Vlaamse plooien creëren een decoratief
effect door enkelvoudige of meervoudige
plooien. De aan de achterzijde ingenaaide
Microflex-haken zijn individueel in de
hoogte verstelbaar.

Paneelgordijnconfecties
Stofpanelen worden op de gewenste
maat geconfectioneerd en met klittenband of boordsel aan de paneelwagen
bevestigd.

Stof met verschillende functionele eigenschappen zoals: Acoustics-, Dimout-/Blackout-,
Bioactive- en Recycling-stoffen
Verwerking van kamerhoge stoffen
Moeilijk ontvlambaar, onderhoudsvriendelijk
en wasbaar
Verschillende transparantieniveaus
Heel wat kleurvarianten

Vouwgordijntechnieken

Gordijntechnieken

Paneelgordijntechnieken

Exclusief voor MHZ geweven stoffen

Van eenvoudig tot veelzijdig – in ons assortiment vouwgordijnen vindt u de juiste oplossing voor uw project.

MHZ heeft een uitgebreide collectie van gordijnroedes en -rails.
Er kan gekozen worden uit innovatieve vormen, decoratieve
eindstukken en vele verschillende kwaliteiten en kleuren.

MHZ biedt verschillende technische oplossingen voor paneelgordijnen. De paneelgordijnrails zijn naar keuze verkrijgbaar
in 2- tot 6-sporige uitvoering, afhankelijk van de raamgrootte.
De bediening is met de hand, trekstang, trekkoord of motor
mogelijk. Voor bijzondere raamvormen
zijn ze ook in gebogen uitvoering verkrijgbaar:
Paneelwagen met klittenband FV 10, FV 15, FV 36
Paneelwagen met boordsel Carat_24

Meerjarige collectieperiode

Er zijn vijf verschillende varianten om uit te kiezen:
SPIN – het allround-talent
VILO – de eenvoudige
AMBIENTE – de veelzijdige
AURA – de grote
AREO – de flexibele

Meer informatie vindt u in onze prijslijsten voor vouwgordijnen,
gordijnen, paneelgordijn, uitgave 2021.
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