Plisségardiner
Unika uttryck för en personlig stil

183033_6_BROCHURE_PB_SE.indd 1

15-10-18 09:46

2

183033_6_BROCHURE_PB_SE.indd 2

15-10-18 09:46

Plisségardiner
För ditt unika behov
På Luxaflex® är vi medvetna om att olika hem
har olika behov, och precis hur unika dessa
behov kan vara. Det är denna variation av
fönsterformer, tillgängligt ljus, avskildhet
och unik personlig stil som har påverkat vårt
nya spännande utbud av Plisségardiner. Våra
plisségardiner finns i allt från vitt och fräscht
till murrigt mörkt och färgstarkt mönstrat
och kan vara antingen en diskret och elegant
bakgrund eller en djärv medelpunkt i ditt
hem.
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Miljövänliga vävar
Vår nya kollektion plisségardiner består av över 90 snygga och miljövänligt tillverkade
vävar som är Cradle to Cradle™ certifierade. Den här certifieringen innebär att du kan
göra ett ansvarsfullt val för ditt hem och din familj.
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Ljus, luft och
inga objudna
gäster
Kombinera din Duette® eller Plisségardin med ett
insektsnät så att du får in både ljus och luft, men slipper
myggor och flugor.
Luxaflex® Skylight med insektsnät monteras i en diskret
ram och kombineras med en valfri väv från Duette®
eller Plissékollektionen. Nätet finns i flera olika färger,
så att den passar till den gardin du väljer, och till övrig
inredning i rummet.

TruFit®
TruFit® är en smart modell utvecklad för att placera
Plisségardiner direkt på glaset, utan att behöva borra.
Det är ett enkelt betjäningssystem med handtag, perfekt för
vipp- och takfönster samt dörrar, men passar också till vanliga
fönster.
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PowerView®
Motorisering
Tänk dig en värld där dina gardiner kan justera sig själva
automatiskt, så att du får den perfekta känslan i ditt hem
morgon, middag och kväll. Det är det fantastiska med vår
prisbelönta PowerView® Motorisering. Du programmerar
PowerView® att ställa in dina gardiner exakt till den
position du önskar. Allt görs med hjälp av PowerView®
appen på din smarttelefon eller surfplatta. Se PowerView®
broschyren för mer information.
Skanna QR-koden för att se filmen
om PowerView® Motorisering.
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Barnsäkerhet
Design med fokus
på säkerhet
Luxaflex® erbjuder flertalet innovativa betjäningar, som
har utvecklats med fokus på säkerhet, komfort och
estetik. Allt från olika varianter utan snöre och lina, till fullt
motoriserade system. Din Luxaflex® återförsäljare ger dig
expertrådgivning om vilken betjäning som passar bäst för
ditt hem och dina fönster. Hos Luxaflex® är barnsäkerheten
alltid av högsta prioritet. Det är en viktig del av vår
designfilosofi att se till att våra gardiner alltid ska vara säkra
att använda i hem där det finns bebisar och små barn.

SmartCord®
Det revolutionerande Luxaflex® SmartCord® systemet har
en utdragbar betjäningslina, som alltid behåller samma längd.
På så sätt slipper du långa linor i fönsterkarmen och får en
säkrare lösning för barn och husdjur.

Skanna QR-koden för att se
filmen om SmartCord®.

LiteRise®
Det allra enklaste sättet att betjäna Plisségardiner är med LiteRise®
systemet. Du tar bara ett lätt tag i underlisten för att sänka eller
höja gardinen och placerar den precis där du önskar.

Skanna QR-koden för att se
filmen om LiteRise®.
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design.

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med
en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer
som förstärker skönheten i varje rum, varje dag
– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti.
The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se
Vägledning

Konsultation

Skräddarsytt

Montering

Tillsammans med din Luxaflex®
återförsäljare lär du känna
produkterna och får inspiration att
hitta rätt fönsterinredning till ditt
hem.

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

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

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.
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