
 Barnsäkerhet
Gardiner designade med säkerhet i fokus



 Barnsäkerhet
För oss på Luxaflex® har barnsäkerhet högsta prioritet. Att erbjuda säkra och praktiska 
produkter för hela hemmet är en viktig del i vår designfilosofi. Alla våra gardiner följer 
den europeiska standarden EN 13120 (säkerhetsstandard för invändiga solskydd). 
Luxaflex® många kollektioner erbjuder mängder av vackra vävar färger och mönster  
som ger otaliga möjligheter att kontrollera ljusinsläpp, värme och avskildhet.

Det är viktigt att ha grundläggande kunskap om de risker som finns för olika produkter 
i hemmet, inklusive gardiner, eftersom barn är nyfikna och har svårt att bedöma de 
faror som kan finnas.

Duette® PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ och andra motoriserade 
och manuella betjäningar.

Plisségardiner PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise®, TruFit™ och andra motoriserade 
och manuella betjäningar.

Persienner PowerView® Motorisering, LiteRise®, och andra motoriserade och manuella 
betjäningar.

Rullgardiner PowerView® Motorisering, LiteRise®, och andra motoriserade och manuella 
betjäningar.

Twist® PowerView® Motorisering och andra motoriserade och manuella betjäningar.

Silhouette® PowerView® Motorisering, SmartCord®, LiteRise® och andra motoriserade och 
manuella betjäningar.

Träpersienner Motoriserad och manuell betjäning.

Lamellgardiner PowerView® Motorisering och andra motoriserade och manuella betjäningar.

Hissgardiner PowerView® Motorisering, SmartCord®, och andra motoriserade och manuella 
betjäningar.

Skylight Manuell betjäning.

Facette® Motoriserad och manuell betjäning.

Barnsäkra gardiner



Den optimala lösningen PowerView® Motorisering

Tänk dig en värld där dina gardiner anpassar 
sig själva automatiskt, och skapar den perfekta 
atmosfären från morgon till kväll. Just detta 
är det fina med den prisbelönta PowerView® 
Motoriseringen. Du programmerar helt enkelt 
PowerView® så att gardinerna flyttas till exakt 
den position där du vill ha dem, och sedan styr 
du eller schemalägger dem med PowerView® 
appen på din smartphone eller surfplatta 
alternativt styr dem med fjärrkontroll.

Luxaflex® erbjuder flera innovativa betjäningsmöjligheter utformade 
med säkerhet, komfort och elegans i åtanke, från linlösa alternativ till helt 
motoriserade system.

Säker och bekväm hantering

Helt utan lina
Det revolutionerande Luxaflex® 
LiteRise®-systemet gör det enklare 
än någonsin att höja och sänka dina 
solskydd. Med en enkel handrörelse 
trycker du upp eller drar ner gardinen, 
och den stannar precis där du vill.

Alltid kort lina
Den prisbelönta Luxaflex® SmartCord® 
har ett delvis dolt dragsnöre vars längd 
förblir konstant oavsett om gardinen är 
upp- eller neddragen.

Manuell hantering
Luxaflex® erbjuder en mängd olika 
manuella alternativ med inbyggda 
säkerhetsfunktioner, som till exempel 
betjäning med kedja eller dragstav. 

God 
morgon

Allmänna råd
Köp alltid barnsäkra gardiner eller utrusta 
dina befintliga gardiner med förbättrade 
säkerhetsfunktioner. De som köper och använder 
persienner bör vara medvetna om riskerna som 
kan uppstå på grund av löst hängande linor eller 
kedjor, som kan vara farliga för små barn. 

Följande riktlinjer ska alltid följas:
-  Små barn kan strypas av linor och kedjor som 

används till gardiner och solavskärmning, då de 
kan linda dessa kring halsen.

-  Placera alltid linor och kedjor m.m. utom räckhåll 
för små barn så att inga olyckor kan ske.

-  Placera barn- och spjälsängar på avstånd från 
solavskärmningens linor och kedjor.

-  Knyt inte ihop linorna. Se till att linorna inte 
tvinnar sig och därmed skapar en ögla.

-  Installera och använd de medföljande 
säkerhetsanordningarna i enlighet med 
monteringsanvisningarna, för att minska risken 
för en olycka.

Få expertrådgivning
Besök din lokala Luxaflex®-återförsäljare som kan 
ge dig expertråd och mer information om de 
olika barnsäkerhetsfunktioner vi erbjuder, eller 
besök www.luxaflex.se
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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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