
Luxor är en flexibel lamellgardin som kan monteras i nästan vilket fönster som helst och den 

fungerar alldeles utmärkt även för sneda fönster.

 Luxor lämpar sig väl för kontor, offentliga lokaler och privata hem med sitt stilrena utseende. 

Listen går att få i vitt eller svart med oändligt många färger och mönster på lamellen. Som tillval 

kan gardinen även fås med motor och fjärrkontroll.
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Manövrering
Standard är kulkedja för att vinkla lamel-
lerna och en lina för att flytta lamellerna.
Andra alternativ är manövrering med
dragstav och lina. Det finns också en 
monolösning där en kulkedja vinklar 
lamellerna 140° åt ena hållet och stänger 
helt åt andra hållet. Monolösningen flyt-
tar också lamellerna i sidled.
 Den optimala lösningen är att ha sin 
Luxor med motor, denna kan styras via 
tryckknapp eller fjärrkontroll. Självklart 
kan den även kopplas till solautomatik.

Montering
Montera i tak eller vägg via flexibla mon-
teringskonsoler, finns i svart och vitt.

Lameller
Välj mellan ett stort urval av lameller i 
tyg (89 och 127 mm bredd) i de senaste 
mönstren och färgerna. Tygerna finns 
som enfärgade, med struktur, med tryck 
eller med vävda mönster – från trans-
parent 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. En annan 
möjlighet är att ha lamellpaketet uppde-
lat så att hälften går på varje sida.
 Vid tvätt av fönster är det väldigt lätt 
att flytta iväg hela lamellpaketet så att 
man kan komma åt.

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	trass-
lar 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	säkerhetsanord-

ningar enligt installationsanvisningarna 
på produkterna för att minska olycksris-
ken

DIMENSIONER	

Max bredd  7 000 mm 

Rek. max höjd  4 000 mm

Max area 35 m2

Standardmanövrering

Monocommand

LAMELLGARDIN Luxor

Med dragstav

Skena, reglagelinor och 
beslag i svart utförande.

   Motor med fjärrkontroll

Lutande
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