Plisségardiner
Enkle udtryk med utallige muligheder
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Plisségardiner
Til dine unikke behov
Hos Luxaflex® er vi klar over de store krav,
der er til fleksible og specialtilpassede
løsninger i moderne hjem. Både i form
af vinduesstørrelser og former, lysstyring
og privatliv samt at kunne bidrage til din
personlige stil. Alt dette har præget vores
nye kollektion af Plisségardiner, der rummer
alt fra sarte toner til moderigtige designs.
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Bæredygtige tekstiler
Vores nye kollektion af Plisségardiner omfatter over 90 smukke og bæredygtige
tekstiler, der er Cradle to Cradle-certificerede™. Denne certificering betyder, at du kan
foretage et ansvarligt valg til dit hjem og din familie.
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Lys, luft og
ingen
udbudne
gæster
Kombiner dit Duette® eller Plisségardin med et insektnet,
og få optimal udnyttelse af lys og luft samtidig med du
skærmer for insekter.
Luxaflex® Skylight med insektnet monteres i en diskret
ramme og kombineres med et valgfrit væv fra Duette®
eller Plissékollektionen. Insketnettet fås i flere forskellige
farver, så du får en dekorativ og integreret løsning.

TruFit®
TruFit® er en smart model udviklet til at montere og betjene
dine gardiner direkte på glasset - uden at skulle bore. Det er
et enkelt betjeningssystem med håndtag, ideelt til dreje/kip
vinduer og døre, men også almindelige vinduer.
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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. Alt sker ved hjælp
af PowerView® app’en på din smartphone eller tablet.
Se PowerView® brochuren for flere detaljer.
Scan QR-koden for at se filmen med
PowerView® Motorisering.
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Børnesikkerhed
Designet med fokus
på sikkerhed
Luxaflex® tilbyder mange innovative betjeninger, som
er udviklet med tanke på sikkerhed, komfort og æstetik.
Fra snorløse varianter til fuldt motoriserede systemer.
Besøg din lokale Luxaflex® forhandler for at få
ekspertrådgivning om den bedste betjening
til dit vindue og hjem. Hos Luxaflex® er børnesikkerhed
en topprioritet. Det er en vigtig del af vores designfilosofi
at sørge for, at vores gardiner kan bruges sikkert, også i
hjem med babyer og små børn.

SmartCord®
Det revolutionerende Luxaflex® SmartCord® system har
en udtrækkelig betjeningssnor, der altid bibeholder
samme længde, så du undgår lange snore i vindueskarmen en mere sikker løsning for børn og kæledyr.

Scan QR-koden for at se filmen
SmartCord® betjening.

LiteRise®
Den enkleste og mest sikre måde at betjene Plisségardiner
er med vores LiteRise® system. Du skal helt enkelt blot
skubbe for at hæve og trække nedad for at sænke gardinerne.
Dine gardiner bliver lige der, hvor du efterlader dem.
Scan QR-koden for se filmen med
LiteRise®betjening.
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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

Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk
Rådgivning

Konsultation i hjemmet

Skræddersyet kvalitet

Problemfri montering

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

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

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

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

Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt
øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel. Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel.
® Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2018.
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