
Silhouette®

Stämningsfullt ljus med vacker avskärmning
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De oerhört stiliga Silhouette®-gardinerna tar udden av även det skarpaste solljus 
och omvandlar det till vackert stämningsfullt naturligt ljus. Öppna helt enkelt 
lamellerna och njut av ett mer naturligt dagsljus eftersom ljuset sprids ut jämnt 
över hela rummet samtidigt som det skarpaste solljuset och UV-strålningen 
filtreras bort.

Med Silhouette®-gardinerna har du maximalt insynskydd samtidigt som du kan 
njuta av utsikten under dagen då gardinerna är öppna. Stäng gardinerna helt på 
kvällen och njut av perfekt avskildhet.

Silhouette®

Unikt ljusinsläpp

Det är 
underbart att 
både kunna 
njuta av 
utsikten och 
avskildheten
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 Barnsäkerhet
Konstruerade med säkerhet i åtanke

För oss har barnsäkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hem med 
spädbarn och småbarn är en viktig del i vår designfilosofi.

Med ett utbud som innehåller alltifrån trådlösa alternativ till helt motoriserade system 
erbjuder Luxaflex® flera innovativa betjäningssystem utformade med säkerhet, 
komfort och elegans i åtanke.

Besök din lokala Luxaflex®-återförsäljare för att få experthjälp med att välja rätt 
funktion för dina fönster och ditt hem.

Tänk dig en värld där dina gardiner kan förutse dina 
behov och anpassa sig själva automatiskt, och på 
så sätt skapa den perfekta atmosfären från morgon 
till kväll. Just detta är det fina med PowerView® 
motorisering.

Du programmerar helt enkelt PowerView® så att 
Luxaflex®-gardinerna byter position i ett enskilt 
fönster eller i hela hemmet med PowerView®-appen 
på din smartphone, surfplatta eller fjärrkontroll.

PowerView® Motorisering
Konstruerade med säkerhet i åtanke

Tupplur
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Silhouette®-gardinerna finns i ett brett sortiment av vackra vävar i sofistikerade, 
vackra färger.

Varje väv erbjuder en egen unik känsla - med olika nya varianter i silke och linne - 
och är alla designade för att skapa ett mjukt ljusinsläpp.

Minska värmeinsläppet i rummet med 25 % med våra unika vävar som 
reflekterar och dämpar solljuset. När lamellerna är stängda kan du även njuta 
av 99 % UV-skydd.

Vävar

Jag älskar 
det mjuka 
ljusinsläppet 
och de vackra 
vävarna
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Art. nr. 032 405

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.


