Trepersienner
By naturens varme og skjønnhet inn
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Bamboo

Trepersienner
Et fantastisk utvalg av farger og modeller
Den nye Luxaflex® trepersiennekolleksjonen
byr på et bredt utvalg av farger, tresorter
og modeller. Med tre bringer du naturens
skjønnhet inn, og med elegansen
i en Luxaflex® trepersienne og alle
kombinasjonsmulighetene får du en
fantastisk løsning til vinduet ditt.

”Tre tilfører en
spesiell varme
til hjemmet”

Du kan velge både ensfargede og mønstrete
brede tekstilstigebånd. På den måten kan
du sette sammen din helt egen, unike
trepersienne. Trelamellene finnes i bredden
50 og 70 mm.
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Spesielle
tretyper
Luxaflex® kolleksjonen inneholder
unike trekvaliteter med forskjellige
farger og strukturer. Gå gjennom
kolleksjonen og se hva hjertet ditt
banker for. Her ser du noen av
kvalitetene.
Shine – Shine byr på en
høyglanslakk som tilfører et unikt og
eksklusivt uttrykk.
Basic – Basic ser ut og føles som
tre, men er laget av et materiale
som er egnet til steder med høy
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luftfuktighet. Med Basic har du altså
mulighet for å tilføre treuttrykket
til for eksempel bad eller hus ved
havet.

Basic

Bambus – Er et bærekraftig valg.
Bambus vokser utrolig raskt og er
lett å gjenetablere. Luxaflex® har
valgt ut de beste plantasjene og gir
deg en lett tresort med egenskaper
som hardt tre. Dette gjør samtidig
persiennen lettere å betjene.
Basic

Bærekraftige materialer
Bærekraftighet er en viktig
faktor når vi setter sammen
våre Luxaflex® kolleksjoner.
Luxaflex® er tilknyttet Forest
Stewardship Council® (FSC®)
for sertifiserte produkter slik
som trepersienner. Mange
trelameller i kolleskjonen
bærer FSC® merket.
Vi tilbyr også trepersienner
i bambus, den mest
bærekraftige tresorten,
som kommer fra spesielle
plantasjer.
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Designmuligheter
Ved å velge et dekorativt tekstilbånd,
enten i ensfarget eller mønstret, gir du
persiennen et helt eget preg, og du kan
sette sammen farger slik at persiennen
passer din stil.
For en ekstra designdetalj kan du velge
treinnlegg i trekknoppene, slik at de har
samme trefarge som trepersiennen din.
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Elipse
Elipse kombinerer et eksklusivt og
moderne design med trepersiennens
naturlighet og varme. Det strømlinjede
designet på overlist, trekknopp og
betjeningsstang gir vinduet et moderne
uttrykk. Har du brede vinduer, kan
overlistene kobles sammen for et spesielt
eksklusivt uttrykk. Hver persienne betjenes
fortsatt separat. Elipse fås både med
alminnelige stigebånd eller brede
tekstilbånd.

“Et uttrykk
som er både
er moderne
og varmt!”

Designoverlisten gir et moderne uttrykk.
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Med over 60 års erfaring står Luxaflex® for et
imponerende utvalg av produkter, vev,
materialer og farger, som gjør gardindrømmene
dine til virkelighet. Alle produkter kommer med fem
års garanti.
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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.
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Luxaflex® er et perfekt valg når du ønsker en unik og
skreddersydd gardinløsning.
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