Silhouette®
En verden af stemningsfulde lysindfald

Silhouette

®

Unik lysstyring
De stilfulde Silhouette® gardiner tager det skarpe sollys og omdanner det til et
skønt, blødt og filtreret lys, som spredes langt ind i rummet. Samtidig sørger de
to transparente lag i Silhouette® gardinet for at frafiltrere en stor del af
UV-strålerne, så dine møbler og gulve bliver beskyttet mod at falme.
Silhouette® gardinerne begrænser indsynet effektivt i dagtimerne, mens du
stadig kan se ud. Om aftenen, når lamellerne er helt lukkede, kan du nyde
privatlivets fred helt uforstyrret.

Det er
fantastisk at
have både
udsyn og mit
privatliv på én
og samme tid
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Børnesikkerhed
Designet med fokus på sikkerhed
Hos os er børnesikkerhed en topprioritet. Det er en vigtig del af vores designfilosofi at
sørge for, at vores produkter kan bruges sikkert, også i hjem med babyer og
små børn.
Med alt fra snoreløse alternativer til fuldstændig motoriserede systemer kan Luxaflex®
tilbyde mange innovative betjeningssystemer, der er designet med fokus på
sikkerhed, brugervenlighed og æstetik.
Besøg din lokale Luxaflex® forhandler hvor du kan få eksperthjælp til at vælge de rette
gadiner til dine vinduer og dit hjem.
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PowerView Motorisering
®

Forestil dig en verden, hvor dine gardiner er
på forkant med dine behov og justerer sig selv
automatisk, og der skabes den perfekte stemning
i rummet morgen, middag og aften. Det er det
fantastiske ved PowerView® Motorisering.
Du behøver blot at programmere PowerView® til at
betjene alle dine Luxaflex® gardiner. Det kan være
i et enkelt rum eller i hele dit hjem. Du kan bruge
PowerView® app'en på din smartphone og tablet
eller anvende din Pebble® fjernbetjening.

gslur
Midda
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Stof
Silhouette® gardiner fås i et stort udvalg af smukke væv i sofistikerede og
moderigtige farver.
Hvert enkelt væv er af en helt unik kvalitet - og du finder helt nye designs med silkelook
og raffinerede teksturer. Alle designet til at skabe et fint filtreret lys.
Reducer varmen i rummet med op til 25% takket være vores særlige screenvæv,
der afbøjer og dæmper solens stråler særligt effektivt. Når lamellerne er lukkede,
giver de op til 99% UV-beskyttelse.

Jeg er vild med
det filtrerede
lys og det
bløde stof
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Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design.

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et
motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som
fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet
og med fem års garanti.

The Art of Window Styling

Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk
Rådgivning

Konsultation i hjemmet

Skræddersyet kvalitet

Problemfri montering

Hos din Luxaflex® forhandler kan
du finde inspiration, udforske
produkterne og finde lige præcis
de designs, du synes om.

Din Luxaflex® forhandler måler dine
vinduer, vurderer dit lysindfald og
guider dig til den gardinløsning,
der opfylder dine behov.

Dit gardin skræddersys og
håndlaves med omhu og sans for
detaljen.

Lad en autoriseret Luxaflex®
forhandler stå for monteringen,
og du ved samtidig, du er dækket
under vores 5 års garanti.
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