
Kindveiligheid
Ontworpen met oog voor veiligheid



Kindveiligheid
Bij Luxaflex® beschouwen we kindveiligheid als een topprioriteit. Het bieden van 
veilige en praktische oplossingen voor het hele huis, inclusief kinderkamers, vormt een 
essentieel onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Al onze producten voldoen aan de 
Europese EN 13120-norm (een veiligheidsnorm voor aan de binnenzijde geplaatste 
zonwering). Ook voor in de kinderkamer zijn heldere kleuren en speelse ontwerpen 
beschikbaar, samen met eindelozen opties voor lichtregulering en privacy.

Elk kind is van nature nieuwsgierig. Aan ons allen de taak om de risico’s zo veel mogelijk 
te beperken. 

Beschikbare Luxaflex® oplossingen

Duette® Shades PowerView® Motorisation, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ en handmatige 
bedieningssystemen.

Plissé Shades PowerView® Motorisation, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ en handmatige 
bedieningssystemen.

Horizontale 
Jaloezieën

PowerView® Motorisation, LiteRise®, gemotoriseerde en handmatige 
bedieningssystemen.

Rolgordijnen PowerView® Motorisation, LiteRise®, Softraise, Nano Rolgordijnen en handmatige 
bedieningssystemen.

Twist® Shades PowerView® Motorisation en handmatige bedieningssystemen.

Silhouette® Shades PowerView® Motorisation, SmartCord®, LiteRise® en handmatige 
bedieningssystemen.

Houten Jaloezieën Gemotoriseerde en handmatige bediening.

Verticale Jaloezieën PowerView® Motorisation en handmatige bedieningssystemen.

Roman Shades PowerView® Motorisation, SmartCord® en handmatige bedieningssystemen.

Dakraamproducten Handmatige bediening.

Facette® Shades Handmatige bediening.



Het ultieme gemak PowerView® Motorisation

Stel je een wereld voor waarin je raambekleding 
zich automatisch aanpast en ‘s morgens, 
‘s middags en ‘s avonds de perfecte sfeer 
creëert. Dat is het mooie van het bekroonde 
PowerView® Motorisation. Het enige wat je 
hoeft te doen, is PowerView® programmeren 
om je raambekledingen op de exact gewenste 
positie te plaatsen, waarna je ze met de slimme 
PowerView®-App op je smartphone, tablet of 
afstandsbediening kunt bedienen en instellen.

Luxaflex® biedt een ruime keuze aan innovatieve bedieningssystemen die 
zijn ontworpen met oog voor veiligheid, bedieningsgemak en vormgeving 
– van volledig gemotoriseerde systemen tot koordloze alternatieven.

Veilige en gemakkelijke bediening

Eenvoudige bediening met de hand
Het revolutionaire Luxaflex® LiteRise® 
systeem maakt het ophalen en 
neer  laten van je raambekledingen 
gemakkelijker dan ooit. Je beweegt ze 
simpelweg omhoog om ze op te halen 
en trekt eraan om ze neer te laten: je 
raamdecoratie stopt exact waar jij het 
wilt. 

Eenvoudige bediening
Het bekroonde Luxaflex® SmartCord® 
systeem gebruikt een uittrekbaar koord 
dat altijd op dezelfde lengte blijft 
wanneer je raamdecoratie opent of 
sluit.

Handmatige bediening
Luxaflex® biedt een brede keuze aan 
handmatige bedieningsopties, zoals 
elegante stangbediening, robuuste 
slingerstangen en kettingen, met 
ingebouwde veiligheidsfunctie. 

Goede-

morgen

Algemeen advies
Koop altijd kindvriendelijke raamdecoratie of voorzie 

je huidige jaloezieën van benodigdheden die de 

veiligheid vergroten. Kopers en gebruikers van 

raamdecoratie moeten zich bewust zijn van de risico’s 

die loshangende koorden, kettingen en draden voor 

jonge kinderen kunnen vormen.

De volgende richtlijnen moeten daarom te allen 
tijde in acht worden genomen:
-  Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus 

van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden 

waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook 

kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.

-  Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de 

koorden buiten het bereik van jonge kinderen.

-  Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de 

buurt van de koorden van raambekleding.

-  Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de 

koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.

-  Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen 

voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-

instructies om het risico op verstikking en 

verstrengeling te verkleinen.

Behoefte aan deskundig advies?
Voor meer informatie over de verschillende 
kindvriendelijke accessoires die we bieden, 
bezoek je je lokale Luxaflex® dealer voor 
deskundig advies of ga je naar www.luxaflex.com.
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Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp. 

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak 

van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de 

innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer, 

elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com

Laat je inspireren
Bekijk samen met je lokale 
Luxaflex® dealer de mogelijkheden 
en ontdek het brede assortiment 
producten en materialen die 
aansluiten bij jouw stijl.

Gegarandeerd vakmanschap
Bekwame vakmensen vervaardigen 
je op maat gemaakte product met 
zorg en aandacht voor detail.

Advies op maat
Je Luxaflex® dealer beoordeelt de 
lichtinval, meet het raam op en 
zorgt ervoor dat de producten 
perfect op maat gemaakt worden 
voor je huis.

Zorgeloze montage
Ontspan en laat Luxaflex® dealers 
doen wat zij het beste kunnen, 
wetende dat je vijf jaar garantie 
geniet.


