
 Persienner
 Kontrollerar ljuset med klassisk design
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Klassisk 
precision
En design blir ”klassisk” eftersom den aldrig 
förlorar sin relevans. Därför har Luxaflex® 
Persienner varit en given designklassiker 
sedan lanseringen i slutet av 1950-talet. 
De är tillverkade av återvunnen aluminium 
och uppfyller både de krav på finess och 
miljötänk som efterfrågas i moderna 
hem. Med vårt unika engagemang för 
innovation har vi tagit vår första persienn 
till nästa nivå med nya material, ytor och 
avancerade betjäningsmöjligheter. 

HÅLLBAR DESIGN
Sedan 1970-talet har Luxaflex® tillverkat 
persienner av återvunnet aluminium, 
med upp till 98 % återvunnet material 
idag. Vår designklassiker är också Cradle 
to Cradle™-certifierad och uppnår Bronze-
nivå. Det innebär att alla komponenter 
och ytbeläggningar är fria från ämnen 
som är skadliga för människor och 
miljö. Därutöver intygar det ansvarsfull 
användning av vatten och energi samt 
hänsyn mot människor och och vår jord.
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NYTÄNKANDE I FÄRG

Vår ”Pure Sense”-kollektion kan förändra 
atmosfären i vilket rum som helst och finns i 
33 färger, allt från tidlösa klassiker till trendiga 
uppstickare. Den speciella antistatiska finishen 
är framtagen för att förenkla underhåll. Se våra 
unika tvåtonade lameller, vars ena sida förbättrar 
tillgängligt dagsljus medan den andra ger en 
fylligare ton för mysiga, intima kvällar.
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VACKRARE VYER

Kontroll av såväl insyn som ljusinsläpp är viktigt, men det är även utsikten. Våra unika persienner 
MegaView® stänger eller vinklar du på samma sätt som en vanlig persienn, men när de är öppna 
kan du njuta av dubbelt så mycket utsikt. 
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TEXTILA STEGBAND

Skapa mönster med mjuka övergångar, starka kontraster 
eller detaljrika strukturer med stegband i bl a linne. Med 
vårt nya 10 mm tunna band som komplement till lameller 
i storlekarna 25 och 50 mm får du fler spännande sätt att 
anpassa designen på de nya persiennerna.

NATURLIG SKÖNHET 

Trädetaljer ger värme och känsla till en persienn. Välj en av 
våra tio eleganta trälister med matchande bottenlister för att 
fullända persiennerna. 

DESIGNALTERNATIV
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STORSLAGEN DESIGN 

Den här nya typen av persienn integrerar modern 
design genom att blanda och matcha den övre 
listen med den undre i olika utföranden som vit, 
silver eller svart. I kombination med ett dekorativt 
band får du en distinkt och modern design som 
passar perfekt för större fönster.
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POWERVIEW® MOTORISERING

Det smarta sättet att styra dina Luxaflex® gardiner. Para ihop 
persiennerna med PowerView® och upptäck den perfekta 
balansen mellan ljusinsläpp och avskärmning. Med PowerView® 
Motorisering kan du styra dina persienner med fjärrkontroll eller 
från din smarttelefon eller surfplatta, även när du inte är hemma. 
Programmera persiennerna så att du vaknar varsamt med 
soluppgången på morgonen eller skapa ett mysigt krypin när du 
kommer hem. I PowerView® appen ställer du enkelt in alla scenarier 
och önskade lägen för både morgon, middag och kväll.
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LITERISE®

Det är enklare än någonsin att styra persiennerna. Tryck uppåt för att höja, 
dra nedåt för att sänka eller vinkla med hjälp av underlisten för att få extra 
insynsskydd, så stannar persiennen där du vill ha dem. Nu finns lameller 
i storlekarna 25 mm och 50 mm och du slipper ha persiennsnören som 
hänger vid sidan.

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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KONTROLLERAT LJUS, 
SMIDIG MANÖVRERING

Med våra patenterade Top Down/Bottom Up-
persienner kan du bestämma hur mycket insyn 
och ljus du vill ha i varje fönster. Allt sköts med ett 
smidigt handtag med ett reglage för vinkling, alltid 
inom räckhåll från övre listen eller bottenlisten. 
Finns i tre färger: vitt, silver och svart.  

SYSTEMET TRUFIT® 
Vårt system TruFit® finns som tillval och är ett 
smidigt sätt att montera persienner direkt på 
glaset utan att behöva borra i fönsterkarmen. Det 
här unika systemet kan med fördel användas för 
lutande fönster och vippfönster samt dörrar, vilket 
gör att fönstret kan öppnas med persiennerna på 
plats.
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FRAMEFIX™

Vår senaste lösning är det 
nya systemet FrameFix™. 
Den magnetiska ramen 
fästs direkt på plast-eller 
aluminiumfönsterkarmarna 
för att förhindra skada på 
fönsterstrukturen. Med 
FrameFix™ kan du enkelt 
kontrollera ljusinsläppet, 
samtidigt som persiennen 
smälter fint in i fönstret 
och enkelt kan tas bort 
när fönstret ska rengöras. 
Dessutom kan systemet 
beställas med funktionen 
Top Down/Bottom Up.
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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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