Träpersienner
Bjud in naturens värme och skönhet
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Bambu

Träpersienner
Din unika inredningsdetalj till fönstret
I Luxaflex® nya träpersiennkollektion
kan du välja mellan många olika
träslag, färger och modeller. Att välja
trä i fönstret skapar en naturlig värme
och ger rummet en skön känsla.
Kombinera själv din persienn så som
du vill ha den, så får du en fantastisk
lösning till dina fönster och en
inredningsdetalj som du har glädje
av i många år.

Du kan välja breda textilband i enfärgat
eller mönstrat och lamellerna finns
i två bredder 50 mm eller 70 mm.
Skapa helt enkelt din egen, unika
fönsterinredning.

”Trä skapar
värme och en

skön atmosfär

i fönstret”
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Olika
träslag
Luxaflex® kollektionen innehåller
unika kvaliteter med olika färger
och strukturer – bläddra igenom
kollektionen och känn efter vad just
ditt hjärta slår lite extra för. Det här
är några av materialen:
Shine – ger högglans, känns
exklusivt och spännande.
Basic – både ser ut och känns som
trä, men består av ett material som
klarar av att hänga i utrymmen där
fuktigheten är hög. Med Basic har
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du alltså möjlighet att få en träkänsla
även i badrummet eller kanske i
sommarstugan nära vattnet.

Basic

Bambu – ett miljövänligt val.
Bambu växer snabbt och är också
enkelt att odla. Luxaflex® har
valt de allra mest gynnsamma
odlingplatserna vilket ger en
mycket hög träkvalitet. Med
bambukollektionen får du en lätt
träsort som har samma egenskaper
som hårt trä. Det gör samtidigt
persiennen lättare att betjäna.

Basic

Miljövänliga material
Miljön är en viktig faktor
när vi tar fram Luxaflex®
kollektioner. Luxaflex®
är knutna till Forest
Stewardship Council® (FSC®)
för certifierade produkter,
såsom träpersienner. Många
trälameller i kollektionen är
FSC® märkta.
Vi erbjuder även
träpersienner i bambu, ett
miljövänligt träslag där
odlingsplatserna är varsamt
utvalda.
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Din
personliga
persienn
Genom att välja ett dekorativt textilband
i antingen enfärgat eller mönstrat och i
olika färger, ger du persiennen en helt
egen prägel som passar din personliga
stil.
Som en extra detalj kan du välja träinlägg
i dragknoppen, så att den får samma
träfärg som lamellerna i din persienn.
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Elipse
Elipse kombinerar en exklusiv och
modern design med träpersiennens
naturlighet och värme. Överlistens
smäckra design, dragknopp och
vridstång ger fönstret ett modernt
uttryck. Har du breda fönster kan
överlisterna kopplas ihop, även om
persiennerna betjänas separat. Elipse
finns både med vanliga eller breda
stegband.

“Stilrent,
med en varm
känsla”

Designöverlisten ger en stilren känsla..
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Luxaflex® är det självklara valet när det gäller
skräddarsydd solavskärmning av hög kvalitet.
Med mer än 60 års erfarenhet på marknaden
erbjuder Luxaflex® ett imponerande urval
modeller, vävar, material och färger som gör
dina gardindrömmar till verklighet. På alla
produkter gäller fem års garanti.

För att din upplevelse av
Luxaflex® ska bli den allra
bästa, samarbetar vi med
professionella och kunniga
återförsäljare som besvarar
dina frågor, erbjuder
mätning och montering samt
vägleder dig i köpet så att din
produkt alltid motsvarar dina
förväntningar.
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