
Barnesikkerhet
Gardiner designet med fokus på sikkerhet



Barnesikkerhet
Hos Luxaflex® er barnesikkerhet en topprioritet. Å tilby trygge og praktiske løsninger 
for hele hjemmet, inkludert barnerommene, er en integrert del av vår designfilosofi. 
Alle våre produkter følger den europeiske standarden EN 13120 (Europeisk 
sikkerhetsstandard til innvendig solskjerming). Luxaflex® kolleksjoner tilbyr alt fra lekre 
farger og design til praktiske muligheter for å kontrollere lys og privatliv.

Grunnleggende kunnskap om bruksgjenstander i hjemmet, inkludert gardiner og 
solskjerming er en viktig del av barns oppvekst – og den naturlige nysgjerrigheten skal 
de kunne utforske i trygge omgivelser.

Tilgjengelige Luxaflex® løsninger

Duette® PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ og andre motoriserte og 
manuelle betjeningsmuligheter

Plisségardiner PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ og andre motoriserte og 
manuelle betjeningsmuligheter

Persienner PowerView® Motorisering, LiteRise® og andre motoriserte og manuelle 
betjeningsmuligheter

Rullegardiner PowerView® Motorisering, LiteRise® og andre motoriserte og manuelle 
betjeningsmuligheder

Twist® PowerView® Motorisering og andre motoriserte og manuelle betjeningsmuligheter

Silhouette® PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise® og andre motoriserte og manuelle 
betjeningsmuligheter

Trepersienner Motorisert og manuell betjening

Lamellgardiner PowerView® Motorisering og andre motoriserte og manuelle betjeningsmuligheter

Liftgardiner PowerView® Motorisering, SmartCord® og andre motoriserte og manuelle 
betjeningsmuligheter

Skylight Manuell betjening

Facette® Motorisert og manuell betjening 



Den smarte løsningen PowerView® Motorisering

Se for deg en verden der gardinene styrer 
seg selv automatisk, og du får den perfekte 
atmosfæren i hjemmet både morgen og kveld. 
Det er det som er så fantastisk med PowerView® 
Motorisering. Du programmerer gardinene til 
ønsket posisjon ved hjelp av fjernkontroll eller 
PowerView® App på mobil eller nettbrett.

Med alt fra motoriserte systemer til snorløse alternativer byr Luxaflex® 
på flere betjeningssystemer som er designet med fokus på sikkerhet, 
brukervennlighet og estetikk.

Enkel og trygg betjening
Gode råd
Tenk alltid på å ha gardiner med barnesikkerhet 
i fokus, eller legg til barnesikre løsninger til 
dine eksisterende gardiner. Alle bør kjenne til 
risikoene som finnes ved å ha fritthengende 
snorer og kjeder som kan være farlig for små barn 
i hjemmet.

Retningslinjer for et barnesikkert hjem:
-  Små barn kan bli kvalt av snorer og kjeder som 

brukes til betjening av gardinprodukter. De kan 
også uheldig snurre snoren rundt halsen.

-  For å unngå kvelning bør snorer og kjeder 
 holdes utenfor små barns rekkevidde.

-  Det anbefales å plassere seng, vugger og andre 
møbler slik at de ikke kommer tett på gardinene 
i vinduet.

-  Sørg for at snorene ikke blir viklet sammen og 
lager en løkke.

-  Følg sikkerhetsanordninger i  henhold til 
monteringsveiledningen for å  redusere risikoen.

Få profesjonell hjelp
Hvis du vil vite mer om de ulike funksjonene 
vi kan tilby, kan du besøke din lokale Luxaflex® 
forhandler. Her får du alltid profesjonell hjelp, 
tips og råd. Følg www.luxaflex.no

Helt uten snor
Det innovative Luxaflex® LiteRise® 
systemet gjør det enklere enn noen 
gang å heve og senke gardinene. Du 
skyver enkelt gardinen oppover for å 
heve og nedover for å senke gardinen.

Altid med kort snor
Det prisvinnende Luxaflex® 
SmartCord® systemet har en uttrekkbar 
betjeningssnor, som alltid beholder 
samme lengde, uansett om gardinen 
er plassert øverst eller nederst i 
vinduet.

Manuell betjening
Luxaflex® tilbyr også betjenings-
løsninger som vristang eller 
kjedebetjening med innebygget 
sikkerhetsfunksjon.

Morgen
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Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Hos Luxaflex® starter alt med et gjennomtenkt design. 

Lyskontroll, energieffektivitet og komforten med 

motorisering er kun noen av nyvinningene som  

fremhever skjønnheten i hvert enkelt rom, hver dag  

– alt skreddersydd for vinduet og med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Veiledning
Hos din lokale Luxaflex® forhandler 
kan du utforske våre produkter, se 
hele vårt utvalg og bli inspirert.

Skreddersydd kvalitet
Din gardin er skreddersydd og 
håndlaget med omhu og øye for 
detaljer.

Konsultasjon hjemme
Din Luxaflex® forhandler måler 
vinduene dine, vurderer lysinnfallet 
og guider deg til den gardinløsningen 
som passer deg best. 

Problemfri montering
Unngå problemer og la Luxaflex®’ 
forhandlere gjøre hva de er best til. 
Du er samtidig dekket av vår 5 års 
garanti. 
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