Träpersienner
Bjud in naturens värme och skönhet
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Träpersienner
från Luxaflex®
- tidlösa
klassiker
Luxaflex® Träpersienner ger en fantastisk
effekt till rummet. Hos Luxaflex® går design
och funktionalitet alltid hand i hand och
kollektionen, med dess vackra detaljer, kan
kombineras på en mängd olika sätt så att du
får en träpersienn som passar just precis till
dina fönster. Genom att kombinera kunskap
med innovation, skapas den perfekta
produkten för ditt hem.
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LJUS & DESIGN
Vi ser till att du får det optimala ljusinsläppet för dina fönster. Träpersienner passar allt från riktigt små
fönster till större glaspartier och dörrar. Genom att erbjuda två lamellstorlekar, 50 mm och 70 mm, kan
du välja exakt rätt mängd solljus och insynsskydd – allt för att passa din stil och dina behov.
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DEKORATIVA
STEGBAND
Alla våra träpersienner kan förses
med snygga stegband i textil för
ett skapa en fin effekt. Lägg till ett
av våra vävda linneband, som finns
i 10 eller 38 mm, för att skapa en
spännande känsla. Välj ett band
som passar inredningen och stilen
i ditt rum; från trendiga mönster till
klassiskt enfärgat.

GÖR DET ENKELT ATT VÄLJA RÄTT
Vi vill göra det enkelt för dig att göra ett bra val. Du kan känna dig säker på att våra träpersienner
kommer från ansvarsfulla och välskötta anläggningar.
FSC® (Forest Stewardship Council) Certified Wood (FSC-C020011)
Forest Stewardship Council® (FSC®) är en fristående organisation som arbetar för ett att ta ett gemensamt
ansvar för skogar runt om i världen. Som konsument kan du vara säker på att det trä som används kommer från
skog som förvaltats med hänsyn til sociala, ekonomiska och ekologiska interessen – för dagens och framtidens
generationer. www.fsc.org
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DETALJER SOM STICKER UT
Med ett brett utbud av lameller i olika färger har vi skapat ett
sortiment som stimulerar och inspirerar. Allt måttanpassas för att
passa dina fönster och ditt hem perfekt.
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FINA TRÄSLAG
Vår kvalitet Supreme består av
persienner tillverkade av ädelträ
i högsta kvalitet – med naturlig
skönhet som det viktigaste
designelementet.
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KONSTTRÄ
Våra persienner i konstträ är den perfekta
kombinationen, både praktiskt och snyggt.
Finns även med struktur för att skapa ett
varmt och naturtroget utseende. De är
fukttåliga, vilket gör dem till den perfekta
lösningen för badrum, kök, poolrum och
tvättstugor.
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DESIGN MED
SÄKERHET I ÅTANKE
Barnsäkerhet är av högsta prioritet för oss och alla
produkter är utformade med detta i åtanke. Från helt
motoriserade gardiner till alternativ utan kedja eller
lina. Luxaflex® sätter familjens säkerhet främst, så att
du kan slappna av och känna dig trygg i vetskapen
om att dina nya träpersienner från Luxaflex® är både
vackra och säkra.
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POWERVIEW® MOTORISERING
Våra innovativa produkter kan förbättra ditt sätt att leva. Tryck på en knapp
och njut av utsikten eller släpp in morgonens solljus som en behaglig
väckarklocka. Vår Smarta Hem teknik kan enkelt förbättra ditt vardagsliv.
Alla träpersienner kan styras med appen PowerView® från din smartphone,
surfplatta eller med röstaktiverad teknik.
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LITERISE®
När du vill ha det enkelt och bekvämt, är det unika
systemet LiteRise® det bästa valet. Det är barnsäkert
utan linor och gör det lättare än någonsin att höja, sänka
eller vinkla lamellerna. Du drar enkelt ned för att sänka
persiennen, och trycker lätt uppåt för att höja den. Ett
snyggt och smidigt sätt att få just precis det ljusinsläpp
du önskar.

Swing
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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.

All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or
samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice. ® Registered trademark. A HunterDouglas® product.
© Copyright HunterDouglas® 2019.
Art. nr. 101 260

