
 PowerView™ Motorisering
Smarta gardiner som gör livet lite enklare
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Vi uppfann inte ljuset, men vi har hittat ett smartare, enklare 

och mer bekvämt sätt att kontrollera det på. Även när du inte 

är hemma. Välkommen till PowerView™ motorisering från 

Luxaflex®. Smarta gardiner som gör livet lite enklare.

 PowerView™ 
 Motorisering
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Modern livsstil

En fantastisk utveckling 
för gardinvärlden.

Med PowerView™ motorisering har Sveriges vackraste gardiner nu också blivit 
de mest intelligenta. Det innovativa och trådlösa systemet styr automatiskt dina 
Luxaflex®-gardiner, samtidigt som du även kan betjäna dem var för sig eller alla på 
en gång – oavsett var du befinner dig. Allt sker enligt dina instruktioner.

God
morgon!

Den enkla och snyggt 
designade Pebble™ 
Scene fjärrkontroll.
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Smart design
gör skillnaden.
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Exakt styrning
PowerView™ motorisering gör att du kan styra dina 
gardiner exakt så som du önskar, både när du ska höja, 
sänka, vrida eller föra dem i sidled.

Flexibel tidsinställning
Med PowerView™ appen kan du enkelt skapa 
skräddarsydda scenarier, som styr gardinerna i alla rum 
så att de betjänas samtidigt eller i den kombination du 
bestämmer. Du kan också enkelt ställa in tiden, så att det 
sker automatiskt – så att du själv slipper. Du behöver inte 
ens vara hemma!

Energieffektivitet
Du kan själv enkelt koppla ihop tidsinställning med 
soluppgång och solnedgång. PowerView™ appen räknar 
själv ut tidpunkt för att utnyttja solens energi maximalt.

Säkerhet
Du kan styra dina gardiner när du inte är hemma med 
hjälp av fuktionen RemoteConnect på din smarttelefon 
eller läsplatta – så att ditt hem ser bebott ut, även när du 
är bortrest.

Barnsäkerhet
Den enkla batteridrivna betjäningen är dessutom helt 
barnsäker eftersom inga linor eller kedjor behövs.

Många valmöjligheter
Med ett stort urval färger och vävar tillsammans med 
innovativa valmöjligheter får du gardiner som är lika 
vackra som intelligenta.

Batteridrift
De flesta gardiner med PowerView™ är batteridrivna, och 
därmed lätta att installera, styra och underhålla. Batteriet 
döljs bakom överlisten och syns inte. Du kan även 
koppla PowerView™ till en stickkontakt.

Det här får du:
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Pebble™ fjärrkontroll
PowerView™ Pebble™ fjärrkontroll är enkelt designad och ligger 
skönt i handen, samtidigt som den är utgångspunkten för hela 
PowerView™-systemet. Med Pebble™ fjärrkontroll, eller den 
väggmonterade kontrollen, kan du enkelt styra en enskild gardin 
eller alla gardiner i rummet samtidigt, precis som du vill. När du 
kommer in i ett rum styr du gardinerna med väggkontrollen 
på samma sätt som du tänder eller släcker ljuset med en 
väggkontakt. Du kan även dra för gardinerna snabbt för att se 
TV:n bättre eller öppna upp för att få in ljus – allt med bara ett 
enkelt knapptryck. Med Pebble™ går form, funktion och skönhet 
hand i hand.

Starta enkelt

Pebble™ Clear Frost 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Clear Frost 
Fjärrkontroll: White

Pebble™ Lime 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Snow 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Lime 
Fjärrkontroll: White

Pebble™ Snow 
Fjärrkontroll: White

Pebble™ Poppy 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Night 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Poppy 
Fjärrkontroll: White

Pebble™ Night 
Fjärrkontroll: White

Pebble™ Stone Frost 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Cobalt 
Fjärrkontroll: Black

Pebble™ Stone Frost
Fjärrkontroll: White

Pebble™ Cobalt 
Fjärrkontroll: White

-  Du kan få Pebble™ fjärrkontroll i sju olika färger.
-  Sex separata kanaler finns för att organisera gardinerna i grupper som du själv 

väljer (knapp 1-6).
-  En ALL-knapp aktiverar alla kanaler samtidigt.
-  Du kan ställa in en  FAVORIT-position för varje kanal.
-   OPEN och  CLOSE är till för att höja och sänka gardinerna.
-  Knappen för     VINKLING använder du för att öppna, stänga och vinkla lamellerna.
-  Knappen  STOPP används för att ställa gardinerna i önskad position.

Funktioner i PowerView™ Pebble™ 
fjärrkontroll:
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Vägghållare Nickel Matte
Fjärrkontroll: Black

Vägghållare Nickel Matte
Fjärrkontroll: White

Vägghållare White Matte
Fjärrkontroll: Black

Vägghållare White Matte
Fjärrkontroll: White

Vägghållare Black Matte
Fjärrkontroll: Black

Vägghållare Black Matte
Fjärrkontroll: White

Väggmonterad fjärrkontroll
Den väggmonterade fjärrkontrollen monteras enkelt på 
vilken vägg som helst och betjänas på samma sätt och med 
samma funktioner som Pebble™ fjärrkontroll. Den finns i 
några olika färger och du kan mixa och sätta samman efter 
eget tycke och smak.

Vackert, oavsett vägg
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Ställ in dina egna scenarier
Om du vill att gardinerna i rummet 
ska betjänas individuellt eller att de 
ska vara helt synkroniserade, kan 
du använda PowerView™ appen för 
att skapa olika scenarier för dagens 
händelser. Det finns en unik samling av 
olika scenarier som är enkla att skapa, 
betjäna och styra. Du kan ge dem eget 
namn och färgkod så att de blir enkla 
att förstå för hela familjen.

Till exempel kan du ställa in gardinerna 
så att de öppnas varje dag när solen 
går upp och anpassa dem efter dina 
morgonrutiner. På kvällen kan du 
automatiskt dra ner gardinerna och 
stänga för insyn. Valet är ditt. Dina 
scenarier kan upprättas för enskilda 
rum men även kombineras med andra 
rum och på det sättet aktiverar du flera 
händelser i hela huset med ett enkelt 
knapptryck. 
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RemoteConnect

RemoteConnect ger dig möjlighet att 
styra dina gardiner var du än befinner 
dig i världen via din smarttelefon eller 
läsplatta – du skapar enkelt ett konto 
i din PowerView™ app. Har du glömt 
att dra för gardinerna innan du åkte på 
semester? Logga in i PowerView™ och 
aktivera ett förprogrammerat scenario 
för dina gardiner.

Du kan också via appen betjäna dina gardiner till en 
exakt position genom att dra lätt med fingret och 
placera gardinen på önskad plats.

Ta kontrollen



Tänk dig en värld där dina gardiner kan agera efter dina behov, justera sig själva 
automatiskt och skapa den perfekta stämningen morgon, middag som kväll. Just 
detta är det fantastiska med PowerView™ motorisering – du kan programmera dina 
gardiner att placera sig precis där du önskar och sedan styra och tidsinställa dem 
genom att använda PowerView™ appen i din smartelefon eller läsplatta. 

Låt gardinerna bli en viktig del i ditt hem och skapa en skön atmosfär genom att 
styra ljuset som du önskar. Du får funktion och design av högsta kvalitet när du 
väljer PowerView™ motorisering – och du, väl igång är det svårt att föreställa sig 
livet utan dem.

Smarta gardiner gör 
ditt liv lite enklare
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MORGON

07:30
ÖPPNA GARDINER
KÖK
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13:30
STÄNGD DELVIS

VARM DAG

20:30
STÄNG ALLA
HELA HEMMET

NATT
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Pebble™ Scene fjärrkontroll

Pebble™ Scene fjärrkontroll finns i flera färger och kan 

kombineras i olika färgställningar.

Ge liv åt olika 
scenarier

Pebble™ Clear Frost 
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Clear Frost 
Scene fjärrkontroll: White

Pebble™ Lime 
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Snow 
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Lime 
Scene fjärrkontroll: White

Pebble™ Snow 
Scene fjärrkontroll: White

Pebble™ Night 
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Night 
Scene fjärrkontroll: White

Pebble™ Poppy
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Stone Frost 
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Cobalt 
Scene fjärrkontroll: Black

Pebble™ Poppy
Scene fjärrkontroll: White

Pebble™ Stone Frost
Scene fjärrkontroll: White

Pebble™ Cobalt 
Scene fjärrkontroll: White

-  En OLED-skärm visar förinställda scenarier.

-  Scrolla mellan och aktivera olika scenarier genom att använda pilarna VÄNSTER och 
HÖGER samt SELECT.

-  Två olika  FAVORIT-scenarier för enkel aktivering.

-  Inställningar och uppdateringar görs via PowerView™ app.

- Placera gärna en Scene fjärrkontroll för vägg på några utvalda platser i huset.

-  Scene fjärrkontroll monteras enkelt i en Pebble™.

Funktioner med Scene fjärrkontroll:

Full utsikt Myskväll

Filmkväll Tupplur Lata söndag Kväll Eftermiddag Morgon

Varmt väder Mulet Regnigt
Välkommen 

hem Läsa Semester



PowerView™ motorisering kan kopplas 
till många olika produktgrupper från 
Luxaflex®, Europas ledande varumärke 
för gardiner och solavskärmning.

Med PowerView™ får dina gardiner 
en ännu viktigare roll än tidigare 
och hjälper till att underlätta din 
vardag. Kanske undrar du en dag 
hur du kunde klara dig utan detta 
smarta system.

Se filmen PowerView™ motorisering 
på luxaflex.se.

Ett nytt sätt att
kontrollera ljuset

Tupplur
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Väggmonterad Scene fjärrkontroll

En väggmonterad Scene fjärrkontroll har samma funktion som Pebble™ Scene fjärrkontroll.

Vägghållare 
White Matte

Scene fjärrkontroll: Black

Tid för Yoga

Vägghållare 
Black Matte

Scene fjärrkontroll: Black

Vakna

Vägghållare 
White Matte

Scene fjärrkontroll: White

Ostört

Vägghållare 
Black Matte

Scene fjärrkontroll: White

God morgon

Vägghållare 
Nickel Matte

Scene fjärrkontroll: Black

God natt

Vägghållare 
Nickel Matte

Scene fjärrkontroll: White

Solig 
eftermiddag
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Upptäck hur 
smarta gardiner kan göra 
ditt liv lite enklare

1    Pebble™ och väggmonterad 
fjärrkontroll 

Grunden i PowerView™ motorisering är 
de användarvänliga fjärrkontrollerna, för 
bord och vägg, som enkelt gör att du 
kan styra en gardin, eller flera, med bara 
ett knapptryck.

2   PowerView™ App

Du använder appen via din smart-
telefon eller läsplatta för att styra 
gardinerna, en och en eller i grupp och 
till hela hemmet. Är du inte hemma 
tar du hjälp av RemoteConnect. För 
att använda appen behöver du en 
PowerView™ Hub.

3    Pebble™ och väggmonterad 
Scene fjärrkontroll 

Med PowerView™ Hub och app kan du 
aktivera förprogrammerade scenarier 
med Scene fjärrkontroll. Du scrollar enkelt 
i listan över dina personliga scenarier eller 
aktiverar de två vanligaste genom att 
använda en av FAVORIT-knapparna.

TupplurTupplur

1

5

3

3

2

5

Dina enheter
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4   PowerView™ Hub

Hubben kopplas till din WiFi-router 
hemma och är den centraliserade 
hjärnan bakom hela PowerView™ 
systemet. Den minns de skräddarsydda 
scenarierna, aktiverar tidsinställningar 
och fungerar som central kontrollenhet 
för alla gardiner kopplade till 
PowerView™ i hemmet.

5   PowerView™ förstärkare 

PowerView™ förstärkaren är en liten 
diskret signalförstärkare som placeras i 
någon av hemmets stickkontakter för 
att utöka och förbättra signalen. 
På det sättet fungerar PowerView™ i 
hela hemmet, oavsett hur stort ditt 
hus är.

PowerView™ motorisering 
är designat för att passa de 
flesta tekniska system för 
hemautomatik och fungerar 
både till Apple iOS och Android 
läsplattor samt mobila 
enheter. Du kan därför lägga 
till ytterligare ett område, d.v.s 
motoriserade gardiner, till ditt 
trådlösa hem. 

5

5

1

1
4 2

Styrenheter

Läs mer om 

PowerView™ motorisering 

på luxaflex.se.
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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.

The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se
Vägledning
Tillsammans med din Luxaflex® 
återförsäljare som säljer 
PowerView™ lär du känna 
produkterna och får inspiration att 
hitta rätt design till ditt hem.

Skräddarsytt
Dina gardiner är skräddarsydda och 
handgjorda ned in i minsta detalj.

Konsultation
Du får hjälp med att t.ex. mäta dina 
fönster och få råd om ljusinfall och 
mörkläggning.

Montering
Låt en auktoriserad återförsäljare 
för Luxaflex® installera och montera 
ditt system, så vet du att det blir 
professionellt gjort. Du är samtidigt 
berättigad till vår 5-åriga garanti på 
ditt köp.

Art. nr. 101 241


