Træpersienner
Byd naturens varme og skønhed indenfor
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Bambus

Træpersienner
Et fantastisk udvalg af farver og modeller
Den nye Luxaflex® træpersiennekollektion byder på et bredt udvalg
af farver, træsorter og modeller. Med
træ bringer du naturens skønhed
indenfor og med elegancen i en
Luxaflex® træpersienne og de mange
kombinationsmuligheder, får du en
fantastisk løsning til dit vindue.
Vælg fx brede tekstilstigebånd, som
fås både i ensfarvede eller mønstrede.

På den måde kan du sammensætte
din helt egen unikke træpersienne.
Trælamellerne fås i bredden 50 eller
70 mm.
					

”Træ tilfører en
særlig varme til
hjemmet”
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Særlige
trætyper
Luxaflex® kollektionen indeholder
unikke trækvaliteter med
forskellige farver og strukturer – gå
kollektionen igennem og se hvad
dit hjerte banker for. Her ser du
nogle af kvaliteterne.
Shine – Shine byder på en
højglanslak, der tilfører et unikt og
eksklusivt udtryk.
Basic – Basic både ser ud og
føles som træ, men er lavet af et
materiale, som er egnet til steder
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med høj fugtighed. Med Basic har
du altså mulighed for at tilføre
trælooket også til fx badeværelset
eller huse ved havet.

Basic

Bambus – Et bæredygtigt valg.
Bambus vokser utroligt hurtigt og
er let at genetablere. Luxaflex® har
udvalgt de bedste plantager og
giver dig med bambuskollektionen
en let træsort med egenskaber
som hårdt træ. Det gør samtidig
persiennen lettere at betjene.
Basic

Bæredygtige materialer
Bæredygtighed er en vigtig
faktor, når vi sammensætter
vores Luxaflex® kollektioner.
Luxaflex® er tilknyttet Forest
Stewardship Council® (FSC®)
for certificerede produkter
såsom træpersienner. Mange
trælameller i kollektionen
bærer FSC® mærket.
Vi tilbyder også
træpersienner i bambus, den
mest bæredygtige træsort,
som kommer fra særlige
plantager.
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Designmuligheder
Ved at vælge et dekorativt tekstilbånd
enten i ensfarvet eller mønstret, giver du
persiennen sit helt eget præg. Du kan
sammensætte farver på trælameller og
tekstilbånd, så persiennen lige præcis
passer til din personlige stil.
For en ekstra designdetalje kan du vælge
træindlæg i trækknopperne, så de har
samme træfarve som din træpersienne.
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Elipse
Elipse kombinerer et eksklusivt og
moderne design med træpersiennens
naturlighed og varme. Det strømlinede
design på overlisten, trækknopper og
betjeningsstang giver vinduet et
moderne udtryk. Har du brede vinduer,
kan overlisterne kobles sammen for et
særligt eksklusivt udtryk. Hver
persienne betjenes stadig separat.
Elipse fås både med almindelige
stigebånd eller brede tekstilbånd.

“Et look
som på en og
samme gang er
moderne og
varmt!”

Designoverlisten tilfører et eksklusivt og
moderne look.
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Med over 60 års erfaring står Luxaflex® for et
imponerende udvalg af produkter, væv,
materialer og farver, der gør dine
gardindrømme til virkelighed.
Alle produkter kommer med fem års garanti.
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For at sikre din oplevelse
med Luxaflex® er helt i top,
sælges vores produkter
udelukkende af professionelle
og uddannede forhandlere.
Vores eksperter vil besvare
dine spørgsmål, tilbyde
besøg i hjemmet for
opmåling og fremvisning
af prøver samt sørge for at
bestille dit skræddersyede
produkt efter dine nøjagtige
specifikationer.
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Luxaflex® er det perfekte valg, når du ønsker
en unik og skræddersyet gardinløsning
i høj kvalitet.
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