Silhouette®
En verden av stemningsfullt lysinnslipp

Silhouette

®

Unik lyskontroll
De stilige Silhouette® gardinene forvandler sterkt sollys til et vakkert og
behagelig lys i rommet. Samtidig sørger de transparente lagene for å filtrere
en stor del av UV-strålene slik at møbler og gulv blir beskyttet fra sollyset.
Silhouette® gardinene begrenser innsynet effektivt i dagslys, mens du samtidig
kan se ut. Om kvelden når lamellene er lukket kan du nyte privatliv i fred og ro
uten å bli forstyrret.

Det er
fantastisk
å ha både
utsyn og
privatliv på
samme tid
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Barnesikkerhet
Designet med sikkerhet i fokus
Barnesikkerhet er en topprioritet hos oss. Å gjøre produktene våre tryggere for hjem
med spedbarn og småbarn er en integrert del av vår designfilosofi.
Med alt fra snorløs betjening til motoriserte systemer kan Luxaflex® tilby flere
innovative betjeningssystemer som er designet med sikkerhet i fokus.
Besøk din lokale Luxaflex® forhandler for å få profesjonell hjelp til å finne den perfekte
gardinløsningen til vinduene dine.
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PowerView Motorisering
®

Forestill deg en verden der gardinene dine kan
justere seg automatisk etter dine behov i alle rom
og skape den perfekte stemningen både morgen,
dag og kveld. Det er det fantastiske ved PowerView®
motorisering.
Du kan enkelt forhåndsinnstille PowerView® til å
betjene gardinene dine gjennom hele dagen. Det
kan være i et enkelt rom eller i hele hjemmet. Du
styrer gardinene ved hjelp av PowerView® App’en på
din smarttelefon, via ditt nettbrett, eller du kan bruke
fjernkontroll.

Lat g
sønda
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Vev
Silhouette® gardiner fås i et bredt utvalg vakre vev i sofistikerte og moderne farger.
Alle vev har en helt unik kvalitet med nye varianter i silke og lin. Alle designet for å
gi et behagelig filtrert lys i rommet.
Reduser varmen i et rom med 25%. Våre unike vev reflekterer og demper sollyset
på en effektiv måte. Når lamellene er lukket gir de også hele 99% UV-beskyttelse.

Jeg elsker
stilen med
filtrert lys og
vakre vev
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Hos Luxaflex® starter alt med en 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

Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no
Veiledning

Konsultasjon hjemme

Skreddersydd kvalitet

Problemfri montering

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

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

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

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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