Duette®

SmartCord®, LiteRise®, Skylight, udspændte
modeller, greb, motorisering

Snor- og kædestrammer, Snorholder,
Børnesikker snorsamler

Plisségardin

SmartCord®, LiteRise®, Skylight, udspændte
modeller, greb, motorisering

Snor- og kædestrammer, Snorholder,
Børnesikker snorsamler

Persienne

Udspændte modeller, Skylight, motorisering

Kædestrammer, Snorholder,
Børnesikker snorsamler

Rullegardin

LiteRise®, Softraise, alm fjeder, Skylight,
drejestang, motorisering

Kædestrammer

Twist® Rullegardin

Drejestang, motorisering

Kædestrammer

Silhouette®

UltraLift™, PowerRise®, motorisering

Snorstrammer

Træpersienne

Motorisering

Snorholder, Børnesikker snorsamler

Lamelgardin

Motorisering

Snor- og kædestrammer

Liftgardin

Motorisering

kædestrammer, Snorholder,
Børnesikker snorsamler, click-ring

Facette®

“Designet
med fokus på

sikkerhed
og komfort”

Kædestrammer

For at sikre din oplevelse
med Luxaflex® er helt
i top, sælges vores
produkter udelukkende af
professionelle og uddannede
forhandlere. Vores eksperter
vil besvare dine spørgsmål,
tilbyde besøg i hjemmet for
opmåling og fremvisning
af prøver samt sørge for at
bestille dit skræddersyede
produkt efter dine nøjagtige
specifikationer.

luxaflex.dk
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Børnesikkerhed

Andre
sikkerhedsanordninger

Gardiner designet med fokus på sikkerhed og komfort
Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel.
Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel. ® Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2014. Udgave 2014/1

Børnesikre
løsninger

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Nem og sikker betjening

Luxaflex® løsninger

Når børn vokser, vokser også deres nysgerrighed til verden
omkring dem. Helt almindelige ting i hjemmet, også gardiner,
kan pludselig udgøre en fare. Hos Luxaflex® 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 motoriserede systemer kan
Luxaflex® tilbyde mange innovative betjeningssystemer, der er
designet med fokus på sikkerhed, brugervenlighed og æstetik.
Du kan vælge mellem et væld af farver og materialer, der både
vil pynte i børneværelset og teenageværelset.

1 LiteRise®

1 LiteRise®

Luxaflex® overholder som et minimum altid den europæiske
standard EN 13120 (Indvendige afskærmninger af vinduer
og døre - krav om funktion inklusiv sikkerhed). Vi arbejder
løbende på at udvikle nye produkter, der kan være med til at
minimere risikoen for ulykker.

2 SmartCord® og UltraLift™

2 SmartCord® og UltraLift™
Luxaflex® SmartCord® og UltraLift™ er revolutionerende og
patenterede betjeningssystemer. De er udstyret med en
udtrækkelig betjeningssnor, som holder en konstant længde og
giver brugeren mulighed for at hæve eller sænke gardinet nemt
og enkelt. Desuden sænker SmartCord® automatisk gardinet til
den ønskede position med blot et enkelt træk i snoren.

På grund af ændringerne i den europæiske standard har du
muligvis bemærket nogle ændringer ved dine gardiner.
For at mindske risikoen for at små børn kommer til skade skal
kæder og snore slutte min. 150 cm over gulvet. Derudover
skal kæder fastspændes og løsthængende snore vikles om en
snorholder.
Hvis du vil høre mere om de mange børnesikkerhedsfunktioner, Luxaflex® tilbyder, kan du besøge din
lokale Luxaflex® forhandler, der gerne hjælper med
ekspertrådgivning. Du kan også besøge vores hjemmeside på
www.luxaflex.dk.

3 PowerRise® og motoriseret betjening

Gode råd
Købere og brugere af gardiner bør kende til de farer, som
frithængende snore og kæder kan udgøre for små børn. Man
bør altid følge nedenstående retningslinjer.
• Små børn kan blive kvalt i løkken af snore og kæder, der
bruges til betjening af gardinprodukter. De kan også vikle
snore omkring halsen.
• For at undgå kvælning og indfiltring bør snore og kæder
holdes udenfor små børns rækkevidde.
• Placer senge, vugger og andre møbler således at de ikke
kan bruges til at komme tæt på produkterne.
• Bind ikke snorene sammen. Sørg for at snorene ikke bliver
viklet sammen og laver en løkke.
• Installer og brug de medfølgende sikkerhedsanordninger i
henhold til monteringsvejledningen så du reducerer risikoen
for en ulykke.
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Man kan helt undvære betjeningssnore med det unikke
LiteRise® system. Med en enkelt finger kan man hæve og sænke
produktet takket være det snoreløse skub og træk-system.
LiteRise® er med til at reducere potentielle farer og giver
samtidig bedre brugerkomfort og et strømlinet udseende.

3 PowerRise® og motoriseret betjening
Der findes et bredt udvalg af Luxaflex® produkter, som tilbydes
med motor, så produktet kan betjenes med et tryk på en knap.
Med en fjernbetjening eller en kontakt på væggen kan man
helt fjerne alle snore, hvilket giver bedre børnesikkerhed og
brugerkomfort. Der tilbydes motorisering med enten kabel
eller batteri.
4 Softraise fjeder

4 Softraise

Det snoreløse Luxaflex® rullegardinssystem Softraise er udstyret
med en fjedermekanisme, der gør det nemt at hæve eller
sænke gardinet.

6 Børnesikker snorsamler
Mange gardiner fra Luxaflex® er som standard udstyret med
børnesikker snorsamler. Disse snorsamlere er designet til at
gå fra hinanden, når de belastes.
7 Betjening med drejestang
Flere Luxaflex® produkter findes med drejestangs-betjening.
Vores særlige drejestang både løfter og sænker gardinet i en
brugervenlig håndsvingsløsning.

6 Børnesikker snorsamler

8 Snor- og kædebetjening

Foretrækker du en snor eller endeløs kæde, er det muligt
at forbedre børnesikkerheden ved hjælp af nogle ekstra
sikkerhedsanordninger. Alle Luxaflex® produkter er udstyret
med sikkerhedsanordninger til snore og kæder.
• Snorholder og snor- eller kædestrammer gør det muligt
at fastgøre enhver snor eller kæde til væggen - uden for
børns rækkevidde.
En børnesikker kædesamler sikrer, at en eventuel løkke i
kæden løsnes, hvis der trækkes kraftigt i kæden.
• Der medfølger en snorholder til alle produkter med
betjeningssnore. Denne skal monteres mindst 1,5 meter
over gulvet.
• Der medfølger en kæde- eller snorstrammer til alle
produkter, der betjenes via en kæde eller endeløs snor.
• Med alle sikkerhedsanordninger medfølger
monteringsvejledning.
• Der er påsat en advarsel på alle snor- og kædebetjente
gardiner, der gør opmærksom på farerne for børn. Disse
farer er desuden beskrevet i monteringsvejledningen,
der hører til produktet.

7 Betjening med drejestang

8 Snor- og kædebetjening

5 Skylight og udspændte modeller

Disse systemer er designet til at passe perfekt til dine
vinduesrammer, døre og ovenlysvinduer, og du slipper helt for
løkker og frithængende snore.

5 Skylight og udspændte modeller

12-02-14 09:14

