Persienner

Kontroller lyset med klassisk design

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Couture-kolleksjon: De nye og eksklusive
designene i Couture-kolleksjonen gjenoppfinner
det tradisjonelle bildet av persiennen med
sofistikert design som inviterer til berøring,
og som skaper en unik stil i vinduet.

Persienner
Velg fra alt mellom diskre, vakre design til
rustikke og rå overflater
Den nye Luxaflex® Persiennekolleksjonen
tilbyr vakker lysstyring med et fantastisk
utvalg av moteriktige farger og
nytenkende og eksklusive design, som
forvandler ethvert vindu til en stil som
er din helt egen. Kvalitet er Luxaflex®
Persiennens kjennetegn, med fleksible
aluminiumslameller som ikke mister
formen sin.
Velg mellom fem lamellbredder. På den
måten får du en unik persienneløsning
uansett vindusstørrelse.

“Den hvite
tekstilen på
lamellene gir
et varmt og
mykt uttrykk i
vinduet.”
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Designet
med
fokus på
sikkerhet
Betjeningsmuligheter
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LiteRise® betjeningssystem

Med våre snorløse LiteRise® betjening kan
du heve og senke persiennen med et enkelt
grep. LiteRise® persiennen gir en økt
sikkerhet for små barn med et smart og
enkelt utseende
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Download
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App
Last ned gratis
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Vår Top Down/Bottom Upmodell tilbyr det mest allsidige
betjeningssystemet for styring av
lys og innsyn. Kjør persiennen ned
fra toppen eller opp fra bunnen, og
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plasser lamellene akkurat der hvor
behovet for skjerming er. En vriknapp
på overlisten vinkler lamellene slik at
du får akkurat den utsikten du ønsker.

Bærekraftige materialer
Bærekraftighet er en
nøkkelfaktor i Luxaflex®
Persiennekolleksjon.
Luxaflex® Persienner er laget
i overensstemmelse med de
høyeste kvalitetskravene og
er fremstilt av 98 %
gjenvunnet aluminium.
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Doble utsikten din
MegaView® Persienner tilbyr deg den ekstra utsikten, som du kanskje ser etter. MegaView® lukker som en normal persienne,
men når du åpner den, åpner du også for dobbel utsikt. Du har stadig persiennens gode evne til å skjerme for innsynet ved
å vinkle eller lukke lamellene. MegaView® kan betjenes med vristang, kjede eller motor.

SCAN WITH LAYAR
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Betjeningssnorer med tredesign

Persiennelamellen inngår også i
bunnlistens design

Dekorative
muligheter
Ellisse® kombinerer et eksklusivt design
med den praktiske funksjonaliteten fra
en persienne. Det slanke designet byr på
fargekoordinerte lameller i bunnlisten,
trekklokkene og vristangen, og skaper
et elegant utseende i dine vinduer. Velg
fra vår brede kolleksjon med 50 eller 70
mm lameller og skap din egen personlige
persienne med det store utvalget av
dekorative tekstilbånd. Du kan også
kombinere aluminiumslameller med
varme tredetaljer for et helt unikt uttrykk.

“Vakkert

design med
en moderne
stil som passer
til meg”
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For en enestående og unik skreddersydd
gardinløsning er Luxaflex® et perfekt valg.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

For å sikre at opplevelsen
din med Luxaflex® er helt
i tet selges våre produkter
av profesjonelt utdannede
forhandlere. Mange av våre
eksperter vil både kunne
besvare spørsmål, tilby
oppmåling og montering,
samt sikre at ditt produkt
svarer nøyaktig til dine behov
og ønsker.

luxaflex.no

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistrubusjon av materialet og design er i kommersielt øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel.
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Med mer enn 60 års erfaring, garanterer Luxaflex® et
imponerende utvalg av produkter, tekstiler, materialer
og farger som gjør dine gardindrømmer til
virkelighet. På alle produkter gjelder 5 års garanti.
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