Persienner

Kontroller lyset med klassisk design

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Couture-kollektion: De nye og eksklusive
designs i Couture-kollektionen genopfinder
persiennens traditionelle image og tilfører
et blødt design med overflader, der kalder
på berøring.

Persienner
Vælg mellem alt fra en smuk sofistikeret
model til en mere rustik med rå overflade
Den nye Luxaflex® persiennekollektion
byder på et fantastisk udvalg af
moderigtige farver samt nytænkende
og eksklusive designs, der forvandler
ethvert vindue til en stil, der er
helt din egen. Kvalitet er Luxaflex®’
adelsmærke. Persiennerne er lavet
med fleksible aluminiumslameller, der
ikke vil miste deres form.
Vælg mellem 5 lamelbredder. På den
måde får du en unik persienneløsning
uanset vinduesstørrelse.

“Det bløde

tekstildesign
på lamellerne
giver et

eksklusivt og
varmt udtryk i

vinduerne.”
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LiteRise® betjeningssystem

Med vores snorløse LiteRise® betjening kan
du hæve og sænke persiennen med et
enkelt skub. LiteRise® persiennen giver en
øget sikkerhed for små børn med et smart
og enkelt design.
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Vores Top Down/Bottom Up-model
tilbyder den mest alsidige styring af
lys og privatliv. Kør persiennen ned fra
toppen eller op fra bunden og placer
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lamellerne lige der, hvor behovet
for afskærmning er. En drejeknap på
overlisten vinkler lamellerne, så du får
lige præcis det udsyn, du ønsker.

Bæredygtige materialer
Bæredygtighed er en
nøglefaktor i Luxaflex®
persiennekollektion.
Luxaflex® persienner er lavet
i overensstemmelse med de
højeste kvalitetskrav og er
fremstillet af 98% genanvendt
aluminium.
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Dobbelt udsyn
MegaView® persienner tilbyder dig det ekstra udsyn, som du måske er på udkig efter. MegaView® lukker som en normal
persienne, men når du åbner den, åbner du også for dobbelt udsyn. Du har stadig persiennens gode evne til at skærme for
privatlivet ved at vinkle eller lukke lamellerne. MegaView® kan betjenes med snor og drejestang, kæde eller motor.

SCAN WITH LAYAR
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Trædesign i trækknop og vendestang

Samme persiennelamel indgår
bundlistens design

Dekorative
og lækre detaljer
Elipse kombinerer et eksklusivt design
med den praktiske funktionalitet fra en
persienne. Det slanke design byder på
farvekoordinerede lameller i bundliste,
trækknop og vendestang - og skaber et
super elegant look i dine vinduer. Vælg fra
vores brede kollektion af 50 eller 70 mm
lameller og skab din egen personlige
persienne med det store udvalg af
dekorative tekstilbånd. Du kan også
kombinere aluminiumslameller med
varme trædetaljer for et helt unikt udtryk.

“Smukt design
med en

moderne
stil som passer
til mig”
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For en enestående og unik skræddersyet
gardinløsning er Luxaflex® et perfekt valg.
Med mere end 60 års erfaring garanterer
Luxaflex® for et imponerende udvalg af
produkter, væv, materialer og farver, der gør dine
gardindrømme til virkelighed. Alle produkter
er med 5 års garanti.

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.
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