PLISSÉ I Indrukwekkend als nooit tevoren

De collectie
Voor kamers met persoonlijkheid

Charismatisch, inspirerend en overtuigend: de
nieuwe plissécollectie van MHZ maakt indruk met
fascinerende blikvangers, verfijnd textiel, uiterst
duurzame kwaliteiten en een enorm kleurenpalet.
Maak kennis met de beide exclusieve dessinlijnen
“Beautiful

Nature”

en

“Impressive

Artwork”.

Heerlijke motieven brengen een stuk natuur binnen
in uw kamers en toveren uw ramen om tot creatieve
kunstwerken.
Duik in de “Green-Stories” van MHZ: textiel
dat

indrukwekkende

duurzaamheid,

verhalen

vertelt

verantwoordelijkheid

en

over
een

groene toekomst, vervaardigd uit tot 100 procent
gerecycleerde grondstoffen.
Houdt u van een kleurenspel? Dan combineert u uw
gewenste dessin met een bijpassend effen plissé of
stelt u uw eigen persoonlijke kleurencompositie
samen. Met 208 beschikbare RAL-kleuren kent uw
fantasie amper grenzen.
Laat u verrassen door de meest uiteenlopende
structuren en transparanties, door plissés die licht
ensceneren, kamers vormgeven en, dankzij hun
Inhaltsverzeichnis folgt

uitgekiende techniek, alles in zich hebben wat een
flexibel instelbare zonwering onderscheidt.
Ontdek

een

collectie

vol

buitengewone

karaktervolle stoffen. Indrukwekkend als nooit
tevoren.

Model

11-8222, gespannen
met Maxi-profiel en compensatie-inrichting

Stof

MANOLYA, 3-4808

Montage Kleefset

Afbeelding titel

Model

11-8222, gespannen
met Maxi-profiel en compensatie-inrichting

Stof

DONNA 4-4914

Montage Kleefset

2

3

Betoverend natuurlijk wonen

Geïnspireerd door de rijkdom aan kleuren, vormen

schilderstijl. IRMA combineert zachte pasteltinten,

en patronen in fauna en ﬂora ontstond de exquise

natuurlijke vormen en fijne grafische elementen

dessinlijn “Beautiful Nature”. Zeven motieven in

fantasierijk en rustig tot een moderne creatie met

totaal, van natuurlijk tot abstract en van zacht tot

Scandinavische look.

WALDO 4-4919, 4-4920, 4-4929,
4-4930

LIBERTA 4-4915, 4-4916

DONNA 4-4913, 4-4914

IRMA 4-4910

MELIKA 4-4921, 4-4922

krachtig, leggen de betovering van de natuur vast
en brengen ze rechtstreeks binnen in uw huis.

Met MELIKA komt de zomer naar binnen en worden
uw kamers in een frisse, zorgeloze sfeer gehuld.

WALDO, het hert, toont met trotse blik zijn bonte

SADAKO en HANIBAL voeren u naar de facetrijke

geometrische design en bewijst op indrukwekkende

wereld der contrasten: terwijl SADAKO bij coole

wijze dat ook traditionele motieven trendy kunnen

zwart-wittinten zweert, schitteren de bladstructuren

worden geïnterpreteerd. Maak kennis met de

van HANIBAL in de felste kleuren en zorgen ze voor

sierlijke kolibries van het dessin LIBERTA: terwijl

een esthetisch hoogtepunt met artistieke ﬂair.

ze met iedere vleugelslag de heerlijke geur
van exotische bloemen verspreiden, lijken ze
gewichtloos in de lucht te zweven.
Heerlijk vrouwelijk en romantisch, DONNA viert
het leven! Dompel u onder in de weelderige
bloemenpracht en laat u bekoren door de
spectaculaire uitstraling van deze macro-opname in

SADAKO 4-4917, 4-4918
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HANIBAL 4-4911, 4-4912
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Lokroep van het woud
Blikvanger met moderne styling
Geometrische vormen, felle kleuren, traditioneel
motief: WALDO zorgt voor een volledig nieuwe
interpretatie van de koning van het woud.
Ontdek de verfrissende symbiose van traditie en
hedendaags design en ervaar de wedergeboorte
van een prachtig gevoel: het land van oorsprong.

WALDO kan links of rechts worden gepositioneerd
en is verkrijgbaar in twee groottes. In combinatie
met effen stoffen in het wit of een bijpassende RALkleur komt hij erg mooi tot zijn recht.
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WALDO

WALDO

4-4919, 4-4920

4-4929, 4-4930

Model

11-8145 met radiogestuurde motor met accu

Stof

WALDO 4-4920, 4-4930; PRIMUS, A-4999

Montage Wand

7

Een compositie van de natuur
Zacht kleurenspel in Scandinavische stijl

Natuurlijke bladmotieven, organische lijnen en
pastelkleurige ovalen: de afzonderlijke elementen
lijken vanzelfsprekend tegen elkaar aan te vlijen tot
een luchtig lichte dessincompositie. Met stemmige
frisheid en noordse gelatenheid doet IRMA uw
kamers stralen en bezorgt ze ze tegelijkertijd rust
en een erg natuurlijke look.

De stof krijgt een typisch Scandinavisch effect in
combinatie met grijs, licht geschakeerde muren en
qua kleur bijpassende woonaccessoires.

Model

11-8130, kettingbediening

Stof

IRMA, 4-4910

Montage Wand
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Zachte zomerdroom

Kolibrie kust bloem

Uw groene oase in de stad

Kleine vogel in een groots tafereel

Model

11-8222, gespannen

Stof

MELIKA, 4-4922

Montage Kleefset

Model

11-8222, gespannen
met Maxi-profiel en
compensatie-inrichting

Stof

LIBERTA, 4-4916

Montage Kleefset

MELIKA – een buitengewoon natuurlijk dessin

Het dessin neemt de “Urban Gardening”-trend op

Gewoonweg betoverend, zoals LIBERTA het spel tussen kolibrie

waardoor men begint te dromen… Het zoemt en

en tovert uw raam om tot een malse bloemenweide:

en bloem eert! Fris en levendig qua uitstraling verleent deze

bromt op de bonte zomerweide. Zonnestralen

een geweldige mogelijkheid om zonwering als

aquarelplissé uw kamers een onweerstaanbare exotische charme.

strelen uw huid. Het gras wiegt zacht in de warme

decoratief hoogtepunt in scène te zetten.

wind, terwijl bijen en vlinders zich laven aan de
geurende bloemen... Welkom in uw kleine oase!

Het motief staat steeds bovenaan en is dus ook zichtbaar, als de plissé
half open is.
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De poëzie van de kraanvogels
Geluksbrengers van de hemel

Gedragen door de wind trekken de gracieuze
kraanvogels voorbij uw raam: in de Japanse
cultuur is dit een teken van vrede en geluk. Met
SADAKO ﬂaddert er gelijk een hele zwerm van
deze geluksbrengers uw huis binnen. De sobere
grijstinten benadrukken moderne inrichtingen in
Aziatische of Scandinavische stijl.

Het exclusieve dessin maakt nog meer indruk als
grote zwerm vogels over meerdere ramen. Het
motief staat altijd op het bovenste derde van de
stof en is verkrijgbaar in twee groottes.

Model

11-8222, gespannen
met Maxi-profiel en compensatie-inrichting

Stof

SADAKO, 4-4918

Montage Kleefset

12
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Uw kunstgalerie aan het raam
De drie unieke motieven van de exclusieve
dessinlijn “Impressive Artwork” passen zich als
kunstwerken van textiel aan uw huis aan.
Soms kleurrijk en energiek, dan weer onopvallend
en terughoudend oefenen ze telkens hun heel

POLLOCK 4-4904

eigen aantrekkingskracht uit en vullen ze de
kamer met verﬁjnde gezelligheid.
Met een experimenteel kleurenspel maakt
POLLOCK van uw ramen een esthetische
blikvanger. Wie meer van vrolijke kleuren en een
transparant uitzicht houdt, wordt op slag verliefd
op ALIZA.
Cool en gereduceerd maakt ARTAK met een paar
dynamische penseelstreken over elkaar heen een
haptisch statement met een noordse toets.
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ALIZA 4-4900

ALIZA 4-4901

ALIZA 4-4902

ALIZA 4-4903

ARTAK 4-4907, 4-4908

ARTAK 4-4905, 4-4906
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Dynamische penseelstructuren
De illusie van een abstract schilderwerk op acryl
Sierlijke penseelstreken in opvallend zwart: ARTAK
zit boordevol kracht en leven, maar straalt toch een
fascinerende rust uit. De zichtbare doekstructuur en
de speciaal aangebrachte kleur maakt het motief
bijna tastbaar.

ARTAK is verkrijgbaar in het zwart en in het blauw.
Het motief staat in het midden en is beschikbaar in
twee groottes, voor kleine en grote ramen.

Door de hoogwaardige digitale druk komt het dessin
fantastisch en plastisch tot zijn recht.

Model

11-8145, vrijhangend

Stof

ARTAK, 4-4908

Montage Wand
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ARTAK

ARTAK

4-4905, 4-4906

4-4907, 4-4908
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Een orgie van kleuren
Designtrend “Action Painting”

Gekleurd, luid en temperamentvol ontketent
POLLOCK zijn prachtige vuurwerk van kleuren.
Emoties banen zich een weg, grenzen versmelten, er
ontstaat iets nieuws. Met een unieke aanwezigheid
trekt het de blikken naar zich toe en zet het aan tot
de meest uiteenlopende interpretaties.

Aan grote of kleine raamoppervlakken, solo of in een
ensemble met effen RAL-kleuren, POLLOCK maakt
een statement en geeft de kamer persoonlijkheid
en expressie.

Model

11-8145, accu

Stof

POLLOCK, 4-4904, RAL 6017

Montage Wand
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Net zo gevarieerd als het leven
Van spannende contrasten en volmaakte harmonie

Kleuren wekken ruimtes tot leven! Laat u inspireren
door ons grote assortiment effen RAL-kleuren en
componeer uw heel eigen symfonie van kleur,
boordevol aanstekelijke levensvreugde en jeugdig
temperament.

In combinatie met een plissémotief of als charmant
effen arrangement, met 208 beschikbare RALkleuren kunt u uw ideeën de vrije loop laten.

Model

11-8222, gespannen
met Maxi-profiel en compensatie-inrichting

Stof

RAL 6018, 2007, 4010, 1016, 4005

Montage Kleefset

20

21

Ecologisch duurzaam, tijdloze esthetiek

MAGNUS
ZARKO

KIM

JAMES

FELICITY
AURELIA

NEMO
TRISTAN

Model

11-8222, gespannen

Stof

WILLOW, 2-4797, VARO, 2-4073

Montage Kleefset

LAVINIA

Ontdek 42 duurzame plisséstoffen, vervaardigd uit

textielindustrie en gebruikte PET-ﬂessen die tot

tot 100 procent gerecycleerd materiaal. Ieder met

garen worden verwerkt.

zijn eigen “story”.
Duurzame verhalen die onze “Green Stories”
Ze vertellen over Schotse vissers die de zeebodem

maken tot wat ze zijn: hoogwaardig textiel met een

vrijmaken van oceaanplastic en over stranden

uniek levendig uitzicht en de ambitie om de wereld

waarop aangespoeld plastic wordt verzameld. Ze

iedere dag een beetje te verbeteren.

ALVARO

ELEONOR

SEA-TEX

praten over gerecycleerd afval van stoffen uit de
22

STOFFE
WILLOW
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Verfijnd textiel
Charmant spel van licht en structuur

WILLIAM 2-4771

JAMES 2-4779

LILIT 2-4740

SALOMÉ 3-4814

Kunstzinnige ausbrenners, grote jacquards en
opvallende structuren met knopen, bandjes en
lussen plaatsen geraffineerde gezellige accenten
en creëren boeiende lichtweerspiegelingen in de
ruimte.

ZARKO 3-4766

MATILDA 4-4701

SCARLETT 4-4723

24
NAME XXXX

AMÉLIE 2-4709

SEA-TEX 3-4758

THIAGO 3-4792

De nieuwe romantiek
Botanische impressies in onopvallende natuurtinten

Stijlvol en filigraan ensceneert AURELIA de dans
van de vogels rond de verleidelijke bloem: een
dromerig romantische look met modieuze grafische
elementen. De combinatie van beige en grafietgrijs
past zich tijdloos en bescheiden aan verschillende
interieurstijlen aan en verspreidt een vleugje
vrouwelijke elegantie.

Bij meerdere ramen kan het dessin naar keuze
identiek of volgens rapport worden geplaatst. Op
de foto staat het overal hetzelfde.

Fijne lijnen, natuurlijke kleuren: AURELIA bekoort door
voorname terughoudendheid met een licht speels cachet.

Model

11-8222, gespannen

Stof

AURELIA, 3-4744

Montage Kleefset
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Lentefrisse lichtheid
Goedgehumeurde look in gestreept design

Zo licht en zacht als de eerste zonnestralen in het
voorjaar: MANOLYA dompelt uw kamers in een
heerlijk warm licht en doet ze stralen. Een zorgeloos,
modern dessin dat pure levensvreugde en een
goed gevoel verspreidt. Door de transparantie en
lichte kleuren ontstaat een groot ruimtegevoel en
een mooie verbinding naar buiten toe.

MANOLYA is transparant en tegelijkertijd erg
kleurintensief. Het levendige effect wordt bereikt
door ingeweven vliesbandjes. De compensatieinrichting brengt spanning in het profiel en houdt
zelfs brede systemen exact horizontaal. Om
esthetische redenen kunnen ook smalle systemen
in dezelfde ruimte worden voorzien van het Maxiprofiel.

Brede systemen zijn standaard uitgerust met twee grepen en
dus comfortabel te bedienen.

Model

11-8222, gespannen
met Maxi-profiel en compensatie-inrichting

Stof

MANOLYA, 3-4818

Montage Kleefset
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3-4374

3-4818

3-4469

3-4808

3-4809

3-4409
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Pretty in Pink
Kleurimpuls met een jeugdige spirit

De vrolijke verfklodders van het dessin BONNIE
worden als een zee van geabstraheerde bloemen
aan elkaar geregen en lijken met de buitenwereld
te versmelten. Een verfspikkel die past bij jong
wonen en een fraaie blikvanger vormt.

Het dessin is beschikbaar in twee trendy kleuren
en ziet er zowel solo als in combinatie met effen
plissés uitstekend uit. Door de perlex-coating aan
de achterzijde worden de zonnestralen uiterst
doeltreffend gereﬂecteerd.

Kleefset met zijgeleiding: het plissé kan rechtstreeks zonder te
boren en te schroeven op de ruit worden gemonteerd en blijft
ook bij gekiepte ramen vormbestendig.

Model

11-8222, gespannen

Stof

BONNIE, 2-4826

Montage Kleefset met zijgeleiding
2-4826

30

2-4807
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Ontspannen van de dag genieten
Weldadige verduistering, ook overdag
Maak van uw slaapkamer een oord van rust en
harmonie. Verduisteringsstoffen zorgen niet alleen
voor

aangename

lichtomstandigheden,

maar

passen zich ook stijlvol aan de binnenhuisinrichting
aan. Ook bij smalle lichtstroken kunnen plissés van
MHZ erg goed worden ingezet.

In de collectie vindt u een hoogwaardige keuze
aan verduisterende stoffen in klassieke kleuren en
verschillende structuren.

Het weefsel met coating aan de achterzijde zorgt voor een
aangename verduistering van de kamer.

Model

11-8222, gespannen

Stof

STANLEY BO, 4-4842

Montage Kleefset
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Plissés in speciale vormen
Voor verschillende architecturale uitdagingen

Van exclusieve dessins over aparte weefselstructuren
en duurzaam geproduceerd textiel tot stoffen voor
speciale raamvormen, MHZ is de specialist voor
al wat speciaal is! Daarom worden alle plissés
voor u vervaardigd op maat en in veel speciale
vormen: driehoekig, vierkant, rechthoekig of in
trapeziumvorm.

De stof die u wenst wordt nauwkeurig passend en
individueel vervaardigd. Als modern vakwerkbedrijf
gaan wij voor de nieuwste technologieën, vakwerk
en een grote portie liefde voor het detail.

CARLOS ziet er erg natuurlijk en textiel uit. Het is uiterst dicht
geweven en geschikt als esthetische bescherming tegen inkijk
voor uw huis.

Model

11-8222, gespannen; 11-8700, vaststaand

Stof

CARLOS, 3-4565

Montage Kleefset bij 11-8222; 11-8700 met clips bevestigd
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Werken zonder verblinding
Flexibele oplossingen voor thuiskantoren en dergelijke

Grote ramen zorgen voor voldoende daglicht en een
vriendelijke sfeer. Maar te veel licht kan ook storend
zijn, zeker bij beeldschermwerk. Een plissé maakt
uw thuiskantoor niet alleen buitengewoon gezellig,
maar zorgt er ook voor dat u ontspannen kunt
werken zonder weerkaatsingen, dichtgeknepen
ogen en hoofdpijn.

Het plissé kan indien nodig willekeurig worden
gepositioneerd en snel weer worden verplaatst. De
hoogwaardige perlex-coating aan de achterzijde
van de stof zorgt ervoor dat u kunt werken zonder
verblinding.

Plissés van MHZ zijn ook bij ramen tot op de grond en deuren
een ideale oplossing tegen verblinding.

Model

11-8222, gespannen

Stof

TANOX, 2-4587, 2-4585, 2-4586

Montage Kleefset
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Focus op technische details

Keuze aan modellen:

11-8222
11-6422

11-8130

11-6120

11-8148

11-8710

11-7372

11-8823
Model

11-8222, gespannen
11-6140, plafond motor 24 V

Stof

SEA-TEX, 3-4758

11-7145
11-8550

Montage Kleefset; plafond

Plafondsystemen zijn ideaal voor wintertuinen. Het systeem kan naar keuze manueel met een greep, koord, zwengel of motor (24 V)
worden bediend. Gespannen installaties, zoals hier het model 11-8222, zijn erg ﬂexibel, omdat ze zowel van boven als van onder vrij
kunnen worden verschoven. De stof kan precies worden geplaatst waar dat nodig is.

Montagemogelĳkheden van het vrĳ verschuifbare model 11-8222

Passende oplossingen voor ieder raam en iedere eis*
Plissés van MHZ passen zich aan iedere architectuurstijl

wintertuinen. Onze producten zijn bovendien compatibel

aan.

met individuele, intelligente besturingsoplossingen:

Naargelang
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Montagemogelijkheid met
kleefset (met en zonder
zijgeleiding) rechtstreeks op
de ruit zonder te boren en te
schroeven, kan zonder resten
worden losgemaakt.

Als er niet in de glaslat kan
worden gemonteerd, bv.
bij een zeer smalle glaslat,
kan ook de glaslatsteun
als frontmontage of een
hoeksteun (zonder afb.)
op het raamkozijn worden
ingezet.

Montagemogelijkheid op
het raamkozijn met raamclip
of klemsteun (zonder afb.)
zonder te boren en te
schroeven.

wensen

en

bouwkundige
modellen

bijvoorbeeld PowerView, een volautomatisch bestuurbare

en bedieningsvarianten aan te bevelen. MHZ biedt

oplossing die met Loxone in de gebouwautomatisering

oplossingen voor dakramen, praktisch alle speciale

kan worden geïntegreerd. Producten van MHZ kunnen

vormen alsook voor klassieke ramen en deuren, in

eveneens in de besturingssystemen van Somfy en

vochtige ruimtes, slaapkamers of als plafondsystemen in

Mediola worden geïntegreerd.

omstandigheden

Montagemogelijkheid op de
glaslat met spanschoenen.

de
zijn

er

verschillende

De techniekkleuren

171 wit

372 brons

100 zilver

*Meer informatie vindt u op onze website, zie achterzijde van de brochure

650 antraciet

670 zwart
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