Persienner

Kontrollerar ljuset med klassisk design

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Couture-kollektionen: De nya och
exklusiva persiennerna i kollektionen ger
oss en helt ny syn på persiennen och dess
användningsområden än den traditionella.
Den sköna ytan på varje lamell lockar till
beröring och ger ditt fönster en mjukare känsla.

Persienner
Välj mellan allt från en vacker sofistikerad
modell till en mer rustik med rå yta.
Den nya Luxaflex® Persiennkollektionen
erbjuder ett fantastiskt urval trendiga
och moderna färger tillsammans med
nytänkande och mer exklusiva modeller
som ger dig möjlighet att skapa din
egen stil i fönstret. Kvalitet är Luxaflex®
ledstjärna och persiennerna tillverkas av
bästa material för en lång hållbarhet.
Välj bland annat mellan fem olika
lamellbredder. Det ger dig möjlighet till
en unik persienn oavsett fönsterstorlek.
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“De vita

tygklädda

lamellerna ger
rummet en mer

exklusiv look
och samtidigt
en mjukare
känsla.”
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Design
med
säkerhet
i fokus

Miljövänliga material
Att använda så miljövänliga
material som möjligt har
varit en viktig faktor i nya
persiennkollektionen. Alla
Luxaflex®-persienner görs
enligt högsta kvalitetskrav
och materialet som används
vid tillverkningen är till 98 %
återvunnen aluminium.
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Betjäningar
Med vår linlösa betjäning LiteRise® höjer
och sänker du persiennen med ett lätt tag
i underlisten. Det är enkelt och snyggt och
dessutom barnsäkert.
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Modell Top Down/Bottom Up är ett
mångsidigt system för att kontrollera
ljus och insyn. Persiennen kan dras
ned från toppen eller upp från botten,
så att lamellerna kan placeras precis
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där du har behov för det. Med en
vridknapp på överlisten vinklar du
lamellerna, så att du kan se ut genom
fönstret så mycket du önskar.
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Trä i knopp och vridstång

Dubbelt så goda utsikter
Persiennmodellen MegaView® ger dig möjlighet till extra utsikt genom ditt fönster. MegaView® samlar nämligen lamellerna
parvis när den öppnas och ger både större utsikt och mer ljus in i rummet. När persiennen är stängd fungerar den precis
som vanligt. MegaView® betjänas med vridstång, kedja eller motor.

Bottenlisten består av samma lamell
som persiennen

Dekorativa
och vackra detaljer
Persiennmodellen Elisse® kombinerar
exklusiv design med praktisk
funktionalitet. Färgkoordinerade lameller
och detaljer i trä gör persiennen till något
extra och blir en inredningsdetalj i ditt
fönster. Välj från den breda kollektionen,
som består av 50 eller 70 mm breda
lameller, och skapa din egen personliga
persienn genom att till exempel välja ett
dekorativt stegband i textil. Du kan också
kombinera lameller i aluminium med
detaljer i trä.

“Vacker,

modern
design som
passar mig”
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Luxaflex® är det självklara valet när det gäller
skräddarsydd solavskärmning av hög kvalitet.
Med mer än 60 års erfarenhet på marknaden
erbjuder Luxaflex® ett imponerande urval
modeller, vävar, material och färger som gör dina
gardindrömmar till verklighet. På alla produkter
gäller fem års garanti.

För att din upplevelse av
Luxaflex® ska bli den allra
bästa, samarbetar vi med
professionella och kunniga
återförsäljare som besvarar
dina frågor, erbjuder
mätning och montering samt
vägleder dig i köpet så att din
produkt alltid motsvarar dina
förväntningar.

luxaflex.se
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