
 Silhouette® 
 Stämningsfullt ljus med vacker avskärmning
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Ljus och 
utsikt som 
inte liknar 
något annat
Silhouette® ClearView™ kommer 

att förändra ditt sätt att se världen. 

Denna nyskapande design ger en unik 

transparens, som tillåter utsikt samtidigt 

som ljuset flödar, utan bekymmer. De 

florstunna vävarna, som omfamnar de 

täta tyglamellerna, är nästintill osynliga för 

ögat. Det ger en fantastisk utsikt, samtidigt 

som väven fortsatt filtrerar ljus, begränsar 

bländning och UV-strålar. 
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TILL ALLA FÖNSTERSTORLEKAR

I vår kollektion hittar du två lamellstorlekar: 50 och 75 mm. Det betyder att du har full frihet att välja den 

storlek som passar bäst till dina fönster. Den mindre lamellbredden passar bäst i små till mellanstora 

fönster, medan lamellbredden på 75 mm är designad till större fönsterpartier. 
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VACKRA MATERIAL

Vår kollektion innehåller en bred 

vävkollektion med diskreta strukturer 

och grafiska uttryck – samtliga i vackra 

och moderna färger. 
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KOMPROMISSLÖS 
KOMFORT

Med en Silhouette® gardin utnyttjar du dagsljuset 

optimalt. De transparenta vävarna omvandlar 

det skarpa solljuset till ett mjukt filtrerat ljus, 

samtidigt som de effektivt begränsar mängden 

genomträngande värme. 
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SKRÄDDARSYDDA TILL DIG

Våra duktiga återförsäljare ger goda 

råd om ljusinsläpp och värme, men 

de hjälper också till att designa 

gardinen så att den matchar dina 

behov och önskemål. 

DET HANDLAR OM DETALJERNA
Med utbudet av profiler i olika färger kan 

du ge gardinen ett färgmatchande eller 

kontrasterande uttryck. Välj profil i svart, vit, 

creme eller borstad aluminium. Oavsett val, 

färgmatchas de övriga komponenterna och 

slutresultatet blir en välkomponerad gardin 

med vacker finish. 
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VACKRA, FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

HÅLLBART DESIGNADE
Våra gardiner är mer än bara vackra. Silhouette® gardinen har en unik efterbehandling som avvisar 

damm, smuts och småfläckar effektivt och minimerar därför skötselunderhållet och ser till att de håller 

sig vackra många år framöver. 
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POWERVIEW® AUTOMATION

Med PowerView® Automation kan du styra dina gardiner via din 

smarttelefon, Pebble® fjärrkontroll eller rösten och låta dem bli en 

del av ditt smarta hem. Du kan använda dem som väckarklocka, till 

att få ditt hem att se bebott ut när du är iväg eller styra ljusinsläppet 

under dagen – helt automatiskt. PowerView® fungerar med t.ex. 

Apple HomeKit, Amazon Alexa och Google Home.
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SMARTCORD®

Vårt SmartCord® system är en 

unik innovation från Luxaflex® 

som bygger på en utdragbar lina 

som bibehåller sin korta längd 

när den inte används. Slipp långa 

nedhängande linor i fönstret som 

lockar till sig små fingrar eller 

nyfikna husdjur. Lätt, enkelt och 

användarvänligt. 

LITERISE®

Föredrar du en gardin helt fri från 

nedhängande linor så är LiteRise® 

något för dig. Du höjer, sänker 

och vinklar enkelt din Silhouette® 

gardin i det lilla handtaget på 

underlisten.

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 ska vara säkra 

att använda i hem där det 

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

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

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

Montering
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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