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Luxaflex® Silhouette® er en eksklusiv gardin som består 
av to transparente lag vev, som filtrerer lyset vakkert før 
det kommer inn i rommet. Stofflamellene mellom vevet 
vinkles som en persienne og justerer lys og privatliv.

Silhouette® finnes i to lamellbredder og en mengde 
ulike vev og strukturer. Kassett/underlist finnes i fargene 
hvit, beige, sort eller aluminium.

Motortilbehør - se avsnitt Motorisering/PowerView.®

For å kunne åpne og lukke gardinen er det  
viktig at høydemålet er 100 % korrekt når  
gardinen monteres i nisje eller mot gulv.

Underlisten er 3 mm bredere enn vevet  
på begge sider.

Ferdigmål bredde = 
nisjemål – 5 mm

Ferdigmål høyde= 
nisjemål – 5 mm

MÅLTAKING

TYPE 1
Fritthengende

Oppgi ferdigmål eller nisjemål 
ved bestilling.
 
Husk å alltid opplyse om 
monteringshøyden

Målforklaringer:

Velg mellom følgende betjeningsmuligheter. 

SmartCord® Standard betjening. Selvinntrekkende  
 snor på venstre eller høyre side.  
 Fargen på snoren følger skinnefargen, 
 bortsett fra sort som får grå snorfarge.  
 Snorlengden leveres i henhold til  
 EN13120. 

Snortrekk Snoren følger skinnefargen som enten  
 kommer i hvit, grå eller beige. (Sort  
 skinnefarge får grå snor). Endeløs snor  
 leveres i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 
 og 1800 mm. Standard er alltid lengst mulig  
 snorlengde i henhold til EN13120. Betjening 
 kan plasseres på høyre eller venstre side.

LiteRise® Betjenes med transparent grep i under- 
 listen, 2 stk. grep ved bredde over  
 120 cm. Trekk eller skyv i underlisten,  
 helt uten snorer. 

Motor 24 V DC motor – er en motor som   
 du kan velge ulike styringer til.  
 Se kapittel om Motorisering.

PowerView® Innebygd 18V motor (plassering høyre  
 side), som kan styres med hjelp av  
 fjernkontroll eller App - se kapittel om  
 PowerView® motorisering.

Lysinnslipp

Motsatt betjeningsside, mm Betjeningsside, mm 

Snortrekk, snor

8

17

LiteRise® 8

SmartCord® 15

24V DC Motor 17

PowerView® 10 12

Toleransen er 2 mm på de ovennevnte mål.

GENERELT

BETJENING
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Silhouette®
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Silhouette® vev består av 100% polyester 
og alle vev er antistatisk behandlet. 
Lamellbredden er 50 eller 75 mm, se 
kolleksjonsbok.

75 mm 

PROFILER OG HARDVARE

Universalbeslag for  
tak-/veggmontering

Antall beslag 
Bredde mm < 1600 1601 - 2400 2400 - 2850 2851-3000

Antall beslag 2 3 4 5

MONTERING

Silhouette® leveres med hvite universalbeslag i metall som kan monteres enten i tak eller  
på vegg. Mål: H. 30, B. 53, L. 82 mm.

Silhouette® som har PowerView® betjening og batterirør trenger distansebrikker (18 mm)  
ved veggmontering for å gi plass til batterirøret. 

Kassett/underlist finnes i fargene hvit, beige, sort eller aluminium.  
Det er mulig å kjøpe dekkprofil, som monteres over og/eller bak  
kassetten. Se side med tilbehør. 

Mål på bildet er kassettmål.

Med beslag bygger kassetten mer. Installasjonsdybde i nisje er 85 mm.  
Med PowerView kreves 105 mm pga batterirøret.

50 mm  

Når du monterer produktet, må du sørge for at det ruller rett opp.  
Hvis ikke, kan dette korrigeres ved å flytte balansevekten i underlisten.

Mønsterrapport 

Bestilles flere gardiner med tilsvarende vev, farge og monteringshøyde bør fortløpende gardiner velges. Dette gjelder 
for maks 5 gardiner med en totalbredde på maks 4 meter. Toleransen mellom segmenthøydene er 5 mm dersom 
produktenes totalbredde er mindre enn 2600 mm og opptil 10 mm dersom totalbredden er mer enn 2600 mm.

Det er ikke mulig å få fortløpende gardiner i etterkant.

Rengjøring

Vevene har fått smussavvisende behandling. Se Luxaflex® hjemmeside for råd til rengjøring.

VEV

ØVRIG
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MODELL Vevkvalitet

SmartCord®/Snortrekk LiteRise® PowerView®/Motor 24 V

Min. 
bredde 

cm

Maks 
bredde 

cm

Min. 
høyde 

cm

Maks 
høyde 

cm

Min.
bredde 

cm

Maks 
bredde 

cm

Min. 
høyde 

cm

Maks 
høyde 

cm

Min. 
bredde 

cm

Maks 
bredde 

cm

Min. 
høyde 

cm

Maks 
høyde 

cm

Type 1
Kassett

Originale Clearview 75 mm

30

275

30/40 1

300

50

275

30 210 50

275

30

300

Originale 50 mm 260 275 260 260 275

Originale 75 mm 300 300 300 300 300

Lumière 75 mm 300 300 300 300 300

Matisse 75 mm 300 300 300 300 300

Ombre 75 mm 300 300 300 300 280

BonSoir Originale 75 mm 300 280 300 300 300

Promenade 75 mm 300 220 300 300 220

Silk 75 mm 300 220 300 240 220

Toujours 50 mm 275 265 275 275 265

Toujours 75 mm 275 265 275 275 265

TYPEOVERSIKT

1 Minimum bredde er 30 cm på SmartCord og 40 cm på kjedetrekk.
Ved bredde under 60cm benyttes holddown-beslaget som automatisk medfølger produktet. 




