L AMELLGARDIN LUXOR +

LAMELLGARDIN
Luxor+
Hunter Douglas lamellgardinssystem är lämpligt för många användningsområden och karaktäriseras av sin mångsidighet, flexibilitet, tålighet och effektivitet. Lamellerna kan vinklas så att de följer
solens bana och är ett utmärkt val för att kontrollera och styra ljuset.
Lamellgardiner fungerar för kontor och privata hem med fokus på det dekorativa, men även med
tanke på själva solskyddsaspekten. En lamellgardin är en unik produkt som har sin alldeles egna
distinkta karaktär.

LAMELLGARDIN Luxor

+

DIMENSIONER

Standardmanövrering

Manöverstång

7 000 mm
4 000 mm
35 m2

Manövrering
Standard är kedje- och linmanövrering.
Lamellerna vrids med kedjan och flyttas i
sidled med linan.
Med manöverstång görs allt, genom ett
enkelt handgrepp, kan lamellerna både
öppnas, stängas och flyttas i sidled.
Manöverstången är också ett utmärkt
val för barnsäkerhet.
Vridstång och lina, är ytterligare ett
manövreringsalternativ. Vrid lamellerna
med vridstången, och flytta dem i sidled
med linan.
Med alternativet motoriserade Luxor+ blir
gardinen modern, enkel att manöverera
och helt barnsäker.
Hårdvara
Finns att få vitt, svart eller silver.
Montering
Montera i tak eller vägg via flexibla monteringskonsoler, finns i svart och vitt.

Skena, reglagelinor och
beslag i svart utförande.

Motor med fjärrkontroll

Lameller
Välj mellan ett stort urval av lameller i
tyg (89 och 127 mm breda) i de senaste
mönstren och färgerna. Tygerna finns
som enfärgade, med struktur eller med
vävda mönster – från transparent till
mörkläggande. Det går också att få
tyger med flamskyddande eller reflekterande egenskaper. Luxor+ är
lika enkel att sköta som vilken annan
gardin som helst.
Lamellpaket
Man kan välja att ha lamellerna antingen
på höger eller vänster sida. Andra möjligheter är att ha lamellpaketet uppdelat
så att hälften går på varje sida, eller går
ihop och samlas på mitten.

Lutande

www.nordic-light.com

Vid tvätt av fönster är det väldigt lätt att
flytta iväg hela lamellpaketet så att man
kan komma åt att tvätta hela fönsterytan.
Andra modellalternativ
Luxor+ kan tillverkas i flera utföranden:
– För sneda fönsterpartier i max 55°
– Helt böjd efter en specifik radie, för
t ex en nisch, eller med flera hörn för
att passa i ett burspråk
– Plafondmodell för takmontering som
passar i uterum
Barnsäkerhet:
Köpare och användare av solskydd bör vara
medvetna om riskerna med löst hängande
linor, snoddar samt ögleformade kedjor
och linor – de kan utgöra faror för små
barn.
Dessa riktlinjer ska alltid följas.
• Små barn kan strypas av öglor bildade
av draglinor, band och inre linor som
används för att manövrera produkten.
De kan även råka vira linor runt halsen.
• För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas utom räckhåll
för små barn.
• Flytta sängar, barnsängar och andra
möbler bort från solskyddens linor.
• Knyt inte ihop linorna.
• Kontrollera att linorna inte trasslar ihop
sig och bildar en ögla.
• Installera och använd säkerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna
på produkterna för att minska olycksrisken
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