
H O N I N G R A AT- 

De nieuwe trendcollectie van MHZ - 

vier grote motieven geïnspireerd en 

gecreëerd door de schoonheid van 

de natuur
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Bijzondere indrukken uit de natuur wor-

den op foto's vastgelegd en mee naar 

huis genomen.  

Ze vormen de oorsprong van de krach-

tige, grote motieven op honingraat-

plissés.



De vier verschillende dessins SPHE-

RE, DELION, SAKURA en BREEZE 

combineren natuurlijke vormen, 

zachte kleurtonen en krachtige 

highlights. 

Soms zacht, soms expressief, soms 

gedetailleerd, natuurlijk en soms 

abstract vertellen ze telkens hun 

eigen verhaal en brengen ze een 

stuk natuur in uw huis.

SPHERE

SAKURA



5

BREEZE

DELION
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SPHERE



SPHERE

Het dessin SPHERE vangt de fascinerende lichtreflecties van 

de natuur op en tovert het eindeloze kleurpallet van krachtig 

groen of petrol in uw huis. Het abstracte kleur-verloop van 

glanzende wateroppervlakken of fonkelend zonlicht door bla-

derwerk nodigen uit om aan het dagelijkse leven te ontsnap-

pen. 

In combinatie met de op kleur afgestemde effen dessins biedt 

SPHERE u talrijke mogelijkheden voor het inrichten van uw 

kamer.  

Voor een klassieke stijl in een bescheiden kleur is het dessin 

bovendien in grijs verkrijgbaar.

Model 11-8145, motor met accu

Stof SPHERE, W4-6201; ELAN, W3-6203 

Montage Plafondmontage



W4-6200

W4-6201 W4-6202

Het dessin SPHERE verloopt van 
onder naar boven. Het kan niet 
in positie en formaat gewijzigd 
worden. De hoogte bedraagt 90 cm, 
dit komt overeen met de minimale 
systeemhoogte. Bij hogere systemen 
wordt het witte gedeelte groter. 

Beschikbare kleuren:
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DELION



Het dessin DELION wekt de indruk van met morgendauw be-

dekte planten. Het gedetailleerd opgenomen motief combi-

neert natuurlijke lichtheid en grafisch design door het contrast 

van de donkere lijnvoering op een witte achtergrond. DELION 

kan als fijn accent of highlight in de ruimte geplaatst worden 

en brengt de levendigheid van de natuur in uw kamers.

Het dessin DELION kan gecombineerd worden met antraciet-

kleurige of witte effen stoffen. In combinatie met een gespan-

nen, vrij verschuifbaar systeem komt het motief op elke positie 

aan het raam volledig tot zijn recht.

DELION

Model 11-8222, vrij verschuifbaar

Stof DELION, W4-6211; ELAN W3-6006 

Montage Kleefset
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Het dessin DELION begint linkson-
der en kan niet in positie of grootte 
gewijzigd worden.  
De hoogte bedraagt 70 x 80 cm, 
dit komt overeen met de minimale 
systeemhoogte. Bij grotere systemen 
wordt het witte gedeelte rond het 
motief groter.  

Beschikbare kleuren:

W4-6211
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SAKURA
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Het dessin SAKURA toont een Japanse kersenboom in volle 

pracht, waarvan de zachte geur het begin van de lente inluidt. 

Natuurlijke lichtheid, vrouwelijke romantiek of pure esthetiek 

- qua inrichting is het motief van de kersenboom zowel een 

trendy als tijdloze blikvanger. 

In combinatie met de op kleur afgestemde effen-stoffen in 

krachtig roze of wit is SAKURA een blikvanger en creëert het 

een unieke sfeer. Voor de klassiekere ruimte-inrichting is 

SAKURA bovendien in zacht grijs verkrijgbaar.

SAKURA

Model 11-8145, motor met accu

Stof SAKURA, W4-6208; ELAN W3-6204

Montage Plafondmontage
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Het dessin SAKURA begint linksbo-
ven en kan niet in positie of grootte 
gewijzigd worden. 
Er wordt een minimale systeem-
hoogte van 50 cm aangeraden, het 
onderste deel van het dessin wordt 
afgesneden. 
Het volledige dessin is 50 x 70 cm 
groot. Bij grotere systemen wordt 
het witte gedeelte groter.

Beschikbare kleuren:

W4-6207W4-6208
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BREEZE



19

Het dessin BREEZE is geïnspireerd op dansende bladeren in 

de zachte wind. In detail gefotografeerd en uitgelicht creëert 

BREEZE een bescheiden patroon uit de dynamiek van de na-

tuur en geeft het de ruimte een aangename natuurlijkheid.

De zachte kleur in grijs of taupe laat zich ideaal met inrichtin-

gen in moderne landhuisstijl combineren en ontplooit houten 

voorwerpen tot hun volle natuurlijke pracht. Gecombineerd 

met de op kleur afgestemde effen-stoffen ontstaan zo harmo-

nische interieurs.

BREEZE

Model 11-8222, vrij verschuifbaar

Stof BREEZE, W4-6209; ELAN W3-6003 

Montage in de glaslat



Het dessin BREEZE verloopt van 
onder naar boven en kan niet in 
positie of grootte gewijzigd worden. 
Er wordt een minimale systeem-
hoogte van 70 cm aangeraden, het 
bovenste deel van het dessin wordt 
afgesneden. Vanaf een bestelhoogte 
van 140 cm is het volledige motief 
zichtbaar. Bij hogere systemen wordt 
het witte gedeelte groter. 

Beschikbare kleuren:

W4-6210W4-6209
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Het isolerende effect van de honingraat verbetert het binnenklimaat Zachte gelijkmatige lichtinval zorgt voor natuurlijke lichtheid

MHZ honingraatplissés 
combineren functie, 
esthetiek en technische 
perfectie.
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De ELAN-kwaliteit uit de honingraatplissécol-

lectie dient als basis voor de geselecteerde 

dessins. Het zijdezachte gevoel, de bijzonde-

re doorschijnendheid van het textiel en de 

zachte lichtinval onderstrepen het natuurlijke 

thema van de nieuwe trendcollectie created 

by nature. 

Aangezien de spankoorden binnen in de ho-

ningraatstructuur zijn verwerkt, zijn er geen 

stansgaten die de aandacht afleiden van de 

grote motieven en de esthetiek. 

MHZ honingraatplissés zorgen bovendien 

langdurig voor een beter binnenklimaat: In 

de zomer blijft het aangenaam koel, in de 

winter beschermt het honingraatplissé tegen 

warmteverlies door het raam en daarmee 

helpt het u om energie te besparen. Tege-

lijkertijd kan de akoestiek in de ruimte door 

de speciale honingraatconstructie meetbaar 

gereduceerd worden.

Productvoordelen:

•  bijzonder zachte en gelijkmatige lichtinval door  
honingraatstructuur

•  esthetisch totaalbeeld – koorden keurig verborgen, 
stansgaten onzichtbaar

•  geschikt voor beeldschermwerkplekken

•  gelijkmatig plooienbeeld ook bij groot raam- 
oppervlak dankzij  Fixé

•  energie-efficiënte eigenschappen dankzij honingraats-
tructuur (tot 46 %*1 minder warmteverlies aan het raam 
in de winter)

•  tot 45 %*² effectieve en meetbare geluidsdemping 

*1 Fraunhofer IBP-studie ESB-004/2011 HOKI, *2 Fraunhofer IBP, IBP-bericht S 10349



Het vrij verschuifbare systeem 11-8222 met mooi vormgegeven aluminiumgreep

De techniekkleuren:

171
wit poedergecoat

100
zilverkleurig geëloxeerd

372
brons geëloxeerd

650
antraciet poedergecoat

257
zwart geëloxeerd
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MHZ honingraatplissés worden gemonteerd 

als vrijhangende of gespannen installaties: 

De vrijhangende systemen worden aan de 

muur of het plafond gemonteerd en voor het 

raamfront naar beneden gelaten. De syste-

men worden met een trekkoord of ketting be-

diend. Voor comfortabele bediening of voor 

moeilijk bereikbare systemen is elektrische 

of draadloze motor met afstandsbediening 

mogelijk.

De gespannen installaties worden direct in 

de glaslat gemonteerd. De vrij verschuifbare 

honingraatplissé 11-8220 kan flexibel van 

onder en boven bediend worden. Op deze 

manier kunt u uw zonwering variabel voor het 

raam instellen, kunt u zich beschermen tegen 

zonlicht of storende blikken en tegelijkertijd 

voldoende licht boven of onder de stof bin-

nenlaten. De mooi vormgegeven aluminium-

greep rondt het totaalbeeld af.

vrijhangend systeem
met ketting- of  
koordbediening

vrijhangend systeem
met draadloze motor  
met accu 12 V

gespannen systeem
stof vrij verschuifbaar

vrijhangend systeem 
met motor 24 V



Wij adviseren u graag: 

TOTAALPROGRAMMA VAN MHZ

Paneelgordijnen, rolgordijnen, dubbele rolgordijnen, 

verticale jaloezieën, vouwgordijnen, plisségordijnen, 

honingraatplissés, horizontale jaloezieën, gordijnroeden, 

gordijnrails, buitenjaloezieën, markiezen en zonwerings-

systemen, insectenwering

www.mhz.de    www.mhz.ch    www.mhz.at    www.mhz.lu    www.ates-mhz.com  T
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