
Børnesikkerhed
Gardiner designet med fokus på sikkerhed



Børnesikkerhed
Hos Luxaflex® er børnesikkerhed en topprioritet. Det er en vigtig del af vores 
designfilosofi at sørge for, at vores produkter kan bruges sikkert, også i hjem med 
babyer og små børn. Alle vores produkter er i overensstemmelse med EN 13120 
(europæisk sikkerhedsstandard for indvendig afskærmning til vinduer og døre). De 
mange Luxaflex® kollektioner byder på klare farver og fine designs og giver utallige 
muligheder for at styre lysindfald og privatliv. 

Grundlæggende viden om almindelige brugsgenstande i hjemmet, herunder 
også gardiner og persienner, er en vigtig del af børns opvækst - og den naturlige 
nysgerrighed skal de kunne udforske i sikre omgivelser.

Tilgængelige Luxaflex® løsninger

Duette® PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ samt andre motoriserede og 
manuelle betjeningsmuligheder

Plisségardiner PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ samt andre motoriserede og 
manuelle betjeningsmuligheder

Persienner PowerView® Motorisering, LiteRise® samt andre motoriserede og manuelle 
betjeningsmuligheder

Rullegardiner PowerView® Motorisering, LiteRise® samt andre motoriserede og manuelle 
betjeningsmuligheder

Twist® PowerView® Motorisering samt andre motoriserede og manuelle betjeningsmuligheder

Silhouette® PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise® samt andre motoriserede og manuelle 
betjeningsmuligheder

Træpersienner Motoriseret og manuel betjening

Lamelgardiner PowerView® Motorisering samt andre motoriserede og manuelle betjeningsmuligheder

Liftgardiner PowerView® Motorisering, SmartCord® samt andre motoriserede og manuelle 
betjeningsmuligheder

Skylight Manuel betjening

Facette® Motoriseret og manuel betjening 



Den ultimative løsning - PowerView® Motorisering

Forestil dig en verden, hvor dine gardiner 
justerer sig selv automatisk, så du får den 
perfekte stemning i dit hjem både morgen, 
middag og aften. Det er det fantastiske ved 
vores prisvindende PowerView® Motorisering. 
Du skal blot programmere PowerView® til at 
køre dine gardiner til lige præcis den position, 
du ønsker. Derefter styrer og indstiller du 
dem ved hjælp af PowerView® app’en på din 
smartphone eller tablet, eller ved hjælp af 
fjernbetjeningen.

Med alt fra motoriserede systemer til snoreløse alternativer byder Luxaflex® 
på mange innovative betjeningssystemer, der er designet med fokus på 
sikkerhed, brugervenlighed og æstetik.

Nem og sikker betjening
Gode råd
Køb altid børnesikrede gardiner, eller udstyr dine 
eksisterende gardiner med børnesikre funktioner. 
Købere og brugere af gardiner bør kende til de 
farer, som frithængende snore og kæder kan 
udgøre for små børn. 

Man bør altid følge nedenstående 
retningslinjer:
-  Små børn kan blive kvalt i løkken af snore og 

kæder, der bruges til betjening af gardinproduk-
ter. De kan også vikle snore omkring halsen.

-  For at undgå kvælning og indfiltring bør snore 
og kæder holdes udenfor små børns rækkevid-
de.

-  Placér senge, vugger og andre møbler således at 
de ikke kan bruges til at komme tæt på  
produkterne.

-  Bind ikke snorene sammen. Sørg for at snorene 
ikke bliver viklet sammen og laver en løkke.

-  Installér og brug de medfølgende sikkerheds-
anordninger i henhold til monteringsvejled-
ningen så du reducerer risikoen for en ulykke.

Få ekspertrådgivning
Hvis du vil høre mere om de mange 
børnesikkerhedsfunktioner, vi kan tilbyde, kan du 
besøge din lokale Luxaflex® forhandler, der gerne 
hjælper med ekspertrådgivning. Du kan også 
besøge www.luxaflex.dk

Helt uden snore
Det revolutionerende Luxaflex® 
LiteRise® system gør det nemmere end 
nogensinde at hæve og sænke dine 
gardiner. Du skal ganske enkelt skubbe 
for at hæve og trække nedad for at 
sænke gardinerne.

Altid kort snor
Det prisvindende Luxaflex® 
SmartCord® system er udstyret med en 
udtrækkelig betjeningssnor, der altid 
bibeholder samme længde, uanset om 
gardinet er oppe eller nede.

Manuel betjening
Luxaflex® byder på en lang række 
betjeningsløsninger, herunder 
betjening med drejestang og 
kædebetjening med indbyggede 
sikkerhedsfunktioner.

Morgen
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Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk

Rådgivning
Hos din Luxaflex® forhandler kan 
du finde inspiration, udforske 
produkterne og finde lige præcis 
de designs, du synes om.

Skræddersyet kvalitet
Dit gardin skræddersys og 
håndlaves med omhu og sans for 
detaljen.

Konsultation i hjemmet
Din Luxaflex® forhandler måler dine 
vinduer, vurderer dit lysindfald og 
guider dig til den gardinløsning, 
der opfylder dine behov.

Problemfri montering
Lad en autoriseret Luxaflex® 
forhandler stå for monteringen, 
og du ved samtidig, du er dækket 
under vores 5 års garanti.

Art. nr. 032 148

Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design. 

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 

motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som 

fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet 

og med fem års garanti.

The Art of Window Styling


