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Produktbeskrivning

Luxaflex® Träpersienner
Träpersiennen är en klassiker som skapar en varm  
inredningskänsla och förmedlar exklusivitet.  
Persiennen ger även bra ljusreglering och avskärmning. 
Oavsett vilken lamell du väljer skapar persiennen en unik  
atmosfär i rummet. Lameller finns i massor av färger och 
modeller så att du kan välja det som passar ditt hem.  
En träpersienn passar bra i både små och stora fönster.

- Varm inredningskänsla
- Exklusivitet
- Ljusreglering
- Avskärmning
- Massor av färger och modeller
- Passar små och stora fönster

Träpersienn med blandade färger
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Produktbeskrivning

Tre steg  
De tre frågorna nedan hjälper till vid valet av träpersienn.

Lamellbredd  
- Vilken lamellbredd föredrar du?    

Modell och färger
- Vilken modell och färg vill du ha?

Betjäning
- Vilken betjäning passar bäst till din situation?

På följande sidor går vi igenom kollektionen så att de tre 
frågorna kan besvaras.               

Träpersienn
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Kollektion

Lamellbredd
Luxaflex® Träpersienn finns i två lamellbredder
50 och 70 mm. 

50 mm är den vanligaste storleken av lamell som  
används mest och som finns i alla träslag i kollektionen.

70 mm lamellbredd passar till stora fönster.
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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.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Träpersienner
Bjud in naturens värm

e
och skönhet

Träpersienner
Bjud in naturens värme 
och skönhet Träpersienner

Kollektion

Kollektion
Kollektionen innehåller 31 färger i flera olika träsorter. 
 
I Luxaflex® kollektionsbok visas alla färger i vattenfall 
vilket gör att du får en bra överblick på hela sortimentet.
    

Luxaflex® Träpersiennkollektion
- 31 färger
- Största delen av kollektionen är FSC®-märkt  

- Bamboo är inte FSC-märkt, men är fram odlat på plantage 
med stort hänsyn till miljön.
- Basic är inte FSC-märkt.

Träpersiennkollektion
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Kollektion

FSC® 
Forest Stewardship Council® är en oberoende internationell 
organisation, som arbetar för ett gemensamt ansvarstagande 
av våra skogar runt om i världen. Konsumenten kan vara 
säker på att träden kommer från skogar som förvaltats väl 
med hänsyn tagen till sociala, ekonomiska och ekologiska 
intressen – för nuvarande och framtida generationer.

FSC®  
- Internationell organisation
- Ansvar för skogen
- Hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska intressen
- Största delen av Luxaflex® träkollektion är FSC-märkt
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Kollektion

7 serier i kollektionen
Shine   Har en högglansig lack för ett unikt och exklusivt uttryck, finns i vit och beige.*
 
Bamboo   Ett hållbart val. Bambu växer otroligt snabbt och är enkelt att återplantera.  
    En lätt träsort med egenskaper som hårt trä.

Basic    Till fuktiga rum,  där äkta trä är olämpligt.
 
Native, Pure, Drift Kvaliteter med en lätt strukturerad yta.*

Vintage   Har en bearbetad yta, som gör en unik och annorlunda rustik.*

* Dessa kvaliteter är tillverkade av abacki trä och bearbetas av flis/faneer som gör lamellerna starkare än på 
”naturträ”.
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Kollektion

Blanda flera lameller i en och samma persienn, och skap en 
helt unik design. Max. tre färger.

Pris 
+ 10 % i pristillägg. (PG för den dyraste lamellfärgen.)  
 

Blandade färger

Blandade färger
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Modeller 

Fusion Elipse

Standard med täcklist

Modeller 
Luxaflex träpersienner går att välja i tre olika modeller; Standard, 
Fusion eller den innovativa Elipse. Standard är en modell med  
kassett i plåtdär du kan välja en täcklist i trä som matchas till  
lamellerna. Fusion har en dekorativ frontprofil i almininium.  
Elipse är träpersienn med en rå, öppen överlist i aluminium.

Tre modeller
- Standard   
- Fusion
- Elipse  

Modell Standard
- Plåtkassett 
- Täcklist i trä - flera modeller, se nästa sida

Modell Fusion
- Dekorativ frontprofil i aluminium
- 2 modeller, i nisch eller utanför nisch
- Underlisten har en dekorativ aluminiumlist på framsidan 

Modell Elipse
- Öppen oval designad överlist. Se mer om Elipse på sida 14
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Nr 1915

Nr 1918

Nr 1921Nr 1920

Nr 1919 - utan täcklistNr  1913 täcklist på framsida och på sidorna

Modeller 

För att dölja kassetten kan olika täcklister väljas i samma
färg som lamellen. När du vill använda persiennen som  
rumsavdelare används list runt om, nummer 1918.  
Nummer 1919 är enbart kassett och utan täcklist.

Nr 1912 

Nr 1914

Nr 1917

Nr 1913 

Standard - Täcklist
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Modeller 

Fusion är en exklusiv variant av en standard träpersienn 
med en dekorativ frontprofil i anodiserat aluminium samt 
träunderlist med påsatt anodiserat aluminium.

Djupet är 66 mm inkl. frontprofil.

Fusion - Frontprofil  
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Modeller 

Elipse 
Elipse är ett patenterat persiennsystem, där höja/sänka samt  
vinkling är integrerad i en snygg designad öppen överlist.  
Elipse kombinerar persiennens klassiska känsla med en modern 
och högteknologisk design, som vill passa perfekt i enkel miljö.

Luxaflex® Elipse
- Öppet och designat system
- Synlig mekanim och vinkelstång
- Över och underlist i anodiseret aluminium 
- De Luxe träknopp med träinlägg
- Överlister kan kopplas ihop för att se enhetligt ut
- Smala eller breda stegband
- Beslag och komponenter anodiseret aluminium 
- 50 och 70 mm lamellbredd

                                            

Lina och vinkelstångs knopp i träVinkelstång



15September 2016

                                                                                                                                                                

Betjäning 

Träpersienn kan bejtänas på fyra olika sätt.  

Betjäningsmöjligheter
- Lindrag (standard)
- Lina/vridstång
- Sidodrag (kedja)
- Motor

 Lindrag och lina/vridstång
- Sida; modell A, B, C och D 

Sidodrag
- Sida; vänster eller höger
- Kedja; plast i vit, grå, antracit och svart samt stålkedja

Motor 230V
- Sida; vänster eller höger
- Välj mellan flera olika styrningsalternativ

Se sida 14 för Elipse

Sidodrag Motor   

Betjäning (gäller inte Elipse)

De Luxe klocka

Standard klocka
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Stegband

Välj mellan smala eller breda stegband på din persienn. 
Smala stegband matchar lamellfärgen och smälter in
i utseendet. På breda stegband kan du välja mellan
22 olika varianter såsom enfärgade, dekorativa eller
mönstrade.

Stegband
- Smala steglinor
- Breda stegband, 38 mm

Stegband 

Smala linor Breda stegband

Breda dekorativa stegbandBreda dekorativa stegband
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Skensystem

Skensystem
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Typer 

Träpersienner går att få till olika fönstermodeller som kallas 
typer. Den vanligaste modellen är frihängande persienn
men du kan också välja att få wirestyrd persienn för t ex
dörrar eller vippfönster. I lamellerna borras hål som en wire 
träs igenom som sedan fästs i botten på fönstret.

Typer
- Typ 1 Frihängande
- Typ 2 Wirestyrd

Elipse tillverkas endast som typ 1 frihängande. 

Typer 

Typ 1 Typ 2
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Måttagning

Vid beställning av träpersienn ska färdiga mått lämnas.

Vi rekommenderar nedan avdrag från nischmått:

Nischmått Avdrag 

Bredd - 10 mm 
Höjd - 5 mm 

Modell Standard
Vid beställning av täckprofil som täcker persiennens sidor
bygger profilen ut 15 mm per sida. Väljs täcklist framtill eller 
framtill/baktill så bygger täcklisten ut 5 mm totalt. 

Modell Fusion 
Frontprofilen bygger ut 8 eller 22 mm beroende på var
persiennen placeras. Se bilder.

Måttagning 
Förklaring av mått

Fusion i nisch 
Frontprofil bygger 8 mm utanför färdigmått

Fusion utanför nisch
Frontprofil bygger 22 mm utanför färdigmått
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Betjening er placeret 93 mm fra persiennens ende
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Montering  

Träpersiennen går att montera i både tak och vägg med
universalbeslag. Modell Standard och Fusion monteras
med universalbeslag i aluminium med vridarm som låser.
Elipse monteras med specialbeslag.
 

Universalbeslag för tak/vägg
- Beslag med vridarm till Standard och Fusion

Holddownbeslag  
- För att fästa persiennen nedtill

Wirebeslag 
- För att fästa wiren nedtill
- För lodrät eller vågrät montering
- Till typ 2

Elipse 
- Beslag levereras som standard aluminiumfärgat, men finns 
också i vitt.  

Beslag 

Holddownbeslag

Elipse - standard

Wirebeslag  

Elipse - sammankopplad överlist

Universalbeslag med vridarm
- Modell Standard och Fusion

2016 ver. 14
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TRÆPERSIENNER  Produktinformation

Standard Sammenkoblet persienner

Elipse - 50/70 mm
Elipse er et patenteret persiennesystem, som lader vinkling og hæve/sænke funk-
tionen integrere i en smukt designet åben overliste. Elipse kombinerer således per-
siennens klassiske look med et moderne og højteknologisk design, som vil passe 
perfekt i enkle arkitektoniske miljøer.

Vælg mellem 50 eller 70 mm lameller, og personliggør dine persienner med et 
bredt udvalg af stigebånd.

- Det er nemt at vinkle lamellerne med vippestangen.
- Overliste i rå aluminium, som komplementerer de fleste boliger.
- Den valgte lamelfarve indgår i klokke til snor/vippestang.
- Flere produkter kan kobles sammen i overlisten, mens du stadig
 betjener hver sektion selvstændigt.

Elipse fås også med lameller i aluminium - se afsnittet ”Aluminiumspersienner”.

Modeller og muligheder

Model A:

Betjening i enden af overlisten (standard)

Vippestang/snoretræk er altid i samme side - valgfrit højre eller venstre.

Brede stigebånd
Vælg mellem 22 forskellige brede stigebånd i 38 mm - mod pristillæg.
Se prøver i kollektionsbogen.

Blandede farver
Skab din egen unikke persienne ved at sammensætte flere 
farver i en og samme produkt - max 5 farver.

Montering
Beslag leveres som standard i aluminiumsfarvet 
- men fås også i hvid.

Model B:

Betjening er placeret 93 mm fra persiennens ende
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Barnsäkerhet
Från 2014 gäller nya regler från EU angående Barnsäkerhet och 
solavskärmningsprodukter
• Nya regler EN-13120
• De nya reglerna måste följas vid beställning och montering 

Utbildning gällande Barnsäkerhet
• Separat utbildning för mer information
• Målet är att informera Luxaflex® återförsäljare om vilka regler 

som gäller kring barnsäkerhet för invändig solavskärmning 
och återförsäljarens ansvar i säljsituationen.

• De nya reglerna gäller inte för solavskärmning som har t e x 
betjäning LiteRise®, Handtag och motor eftersom  
produkterna inte har farliga öglor eller linor.

Montering  
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Rengöring

Rengöring
Luxaflex® träpersienner kan rengöras genom att använda 
dammvippa eller mjuk ren trasa. Ytlacken gör Luxaflex® 
persienner enkla att rengöra.

Obs! Extrem ånga kan göra att lamellerna blir skeva
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VIKTIGT ATT VETA

VIKTIGT ATT VETA
Viktigt att veta är produktinformation som är bra för dig som återförsäljare att känna till. 
Så du kan ge din kund bästa rådgivning!

•  Färg- och mönstervariation i trä är naturligt och är därför inte ett  
 produktfel.

•  Trä som blir utsatt av direkt eller indirekt solljus kommer få färg  
 förändringar, detta är inte ett produktfel. Värme och fuktighet i  
 kombination med ljus accelererar träets åldringsprocess.

•  Typ, riktning och täthet av träfibrerna ger mönster och färgvariationer 
 som gör varje lamell unik. Samma träsort kan därför se ut på olika sätt.

•  Kvistar och oregelbundenhet i träet kan förekomma, och anses inte som   
 ett fel.

Luxaflex®

Træpersienner

Træ er et naturligt materiale, og varierer derfor afhængig af råmaterialet.

• Farve- og mønstervariationer er en naturlig karakteristiska af træ og derfor ikke en 
produktfejl. 

• Som al naturtræ der bliver udsat for direkte eller indirekte sollys, vil farven på træet 
ændres, og er derved ikke en produktfejl.  Hertil kommer at varme og fugtighed i 
kombination med lys vil accelerere træets aldringsproces. 

• Type, retning og tæthed af træets fibre giver unikke mønstre og farvevarianter, som gør 
hver lamel unik. Samme træsort kan derfor tage sig ud på forskellig vis.

• Knaster og uregelmæssigheder i træet kan forekomme, og anses ikke som fejl.

• Højden på en træpersienne er op til +45 mm – dette påvirker dog ikke brugen af produktet.

• Bestilles en træpersienne med brede stigebånd, så må man forvente lidt ujævnhed, når 
man trækker persiennen op – dette skyldes at stigebåndene lægger sig mellem lamellerne.

• En træpersienne skal forventes at være tung i brug pga. materialets vægt. Den høje vægt 
betyder også at «pakken» med lameller kan have tilbøjelighed til ikke at ligge 100% 
vandret og at «falde ud», når lamellerne hæves. 

1Produkt Guide

Effektiv lyskontrol
Flot naturligt materiale
Flere dekorative muligheder
Flere modellerTe

kn
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VIKTIGT ATT VETA

•  Breda stegband kan lägga sig lite ojämnt när man dra upp persiennen. 
 Det beror på att stegbanden hamnar mellan lamellerna.

•  En träpersienn blir ganska tung att dra i med tanke på materialets vikt.   
 Detta betyder också att själva paketet med lameller inte alltid lägger   
 sig 100 % lodrät när du drar upp persiennen. Förvänta en liten lutning.

•  Höjden på träpersiennen är upp till +45 mm – detta påverkar däremot   
 inte användandet av produkten.

Luxaflex®

Træpersienner

Træ er et naturligt materiale, og varierer derfor afhængig af råmaterialet.
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man trækker persiennen op – dette skyldes at stigebåndene lægger sig mellem lamellerne.

• En træpersienne skal forventes at være tung i brug pga. materialets vægt. Den høje vægt 
betyder også at «pakken» med lameller kan have tilbøjelighed til ikke at ligge 100% 
vandret og at «falde ud», når lamellerne hæves. 

1Produkt Guide

Effektiv lyskontrol
Flot naturligt materiale
Flere dekorative muligheder
Flere modellerTe
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Sammanfattning

Summering
Färger
-  31 st

Lamellbredd   
- 50 och 70 mm  

Betjäning
Standard/Fusion:
- Lindrag (standard)
- Lina/vridstav
- Sidodrag (kedja)
- Motor
Elipse:
- Lina/vinkelstång

Stegband
- Smala stegsnören eller breda stegband

Montering 
- På tak eller vägg - universalbeslag






