
 PowerView™ Motorisering
Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere
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Vi opfandt ikke lyset, men vi fandt en smartere, mere enkel og 

mere bekvem måde at kontrollere hvordan det bevæger sig 

dagen igennem. Velkommen til PowerView™ Motorisering fra 

Luxaflex®. Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere.

 PowerView™ 
 Motorisering
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Moderne livsstil

En fantastisk nyudvikling inden for
The Art of Window Styling.

Med PowerView™ Motorisering er de smukkeste gardiner nu også blevet de mest 
intelligente. Det innovative trådløse system styrer automatisk dine Luxaflex® 
gardiner, mens du stadig kan betjene hvert gardin individuelt eller alle på en gang. 
Alt foregår efter dine instrukser.

Godmorgen

Den enkle og smukt 
designede Pebble™ 
Scene Controller.
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Intelligent design
   gør forskellen.
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Præcis betjening
PowerView™ Motorisering byder på nøjagtig betjening 
af dine Luxaflex® gardiner, både når du skal hæve, sænke, 
vippe eller dreje dem.

Fleksible tidsindstillinger
Med PowerView™ app’en kan du nemt skabe 
skræddersyede scener, som kontrollerer alle gardiner i dit 
hjem, så de betjenes samtidig eller i den kombination, 
du ønsker. Derefter kan du enkelt tidsindstille scenerne, 
så de bevæger sig automatisk – så behøver du ikke selv 
at gøre det.

Energieffektivt
Du kan nemt tidsindstille gardinerne til at køre i 
forhold til solopgang og solnedgang. PowerView™ 
app’en udregner selv tidspunktet, og sørger derved for 
at udnytte solenergien eller for at du står op sammen 
med solen.

Sikkerhed
Justér gardinerne mens du er væk hjemmefra ved hjælp 
af RemoteConnect-funktionen på din smartphone eller 
tablet – det gør, at dit hjem ser beboeligt ud, selv når du 
ikke er hjemme.

Børnesikkerhed
De enkle, batteridrevne og snorløse betjeninger er både 
æstetiske og sikre for børn og kæledyr.

Mangfoldighed
Med det bredeste udvalg af gardinvarianter, designs 
og farver bliver dine Luxaflex® gardiner nu ligeså 
intelligente, som de er smukke.

Batteridrevne
De fleste PowerView™ gardiner er batteridrevne, og er 
derved nemme at installere, betjene og vedligeholde. 
Batteripakken er skjult bagved overlisten, så den ikke er 
synlig. Det er også muligt at koble PowerView™ til en 
stikkontakt.

Vigtigste fordele
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Pebble™ fjernbetjening
Mød PowerView™ Pebble fjernbetjeningen, den stilfulde 
håndholdte betjening - og samtidig også udgangspunktet for 
hele PowerView™ systemet. Med Pebble™ fjernbetjening eller 
vægmonteret sender kan du nemt justere et enkelt gardin eller 
alle gardiner i rummet på samme tid, helt efter dit ønske. Når 
du kommer ind i et rum, vil dine gardiner bevæge sig efter dine 
instrukser med den stilfulde vægsender – på samme måde 
som når du tænder for lyset på kontakten. Eller tag Pebble™ 
fjernbetjeningen og justér dine gardiner i farten for at fjerne 
genskinnet i TV’et, åbne gardinerne for at lukke lyset ind eller 
lukke dem for at skabe privatliv – helt uden at gøre andet end at 
løfte en finger. Med Pebble™ går form, funktion og elegance op 
i en højere enhed.

Start enkelt

Pebble™ Clear Frost 
Sender: Black

Pebble™ Clear Frost 
Sender: White

Pebble™ Lime 
Sender: Black

Pebble™ Snow 
Sender: Black

Pebble™ Lime 
Sender: White

Pebble™ Snow 
Sender: White

Pebble™ Poppy 
Sender: Black

Pebble™ Night 
Sender: Black

Pebble™ Poppy 
Sender: White

Pebble™ Night 
Sender: White

Pebble™ Stone Frost 
Sender: Black

Pebble™ Cobalt 
Sender: Black

Pebble™ Stone Frost
Sender: White

Pebble™ Cobalt 
Sender: White

-  Den smukt designede Pebble™ fjernbetjening er idéel til betjening i ét rum og fås i syv 
forskellige farver.

-  Seks separate kanaler gør, du kan organisere gardinerne i grupper efter dine 
præferencer (knap 1-6)

-  En ALL knap der aktiverer alle kanaler på samme tid.
-  Mulighed for at indstille en  FAVORIT-position for hver kanal.
-   OPEN og  CLOSE knapper for at hæve og sænke gardinerne.
-    VINKLINGS knapper for at åbne, lukke og vinkle lameller.
-  En  STOP knap til at justere et hvilket som helst gardin til den perfekte og foretrukne 

position.

Funktioner i PowerView™ Pebble™ 
fjernbetjening
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Vægholder Nickel Matte
Sender: Black

Vægholder Nickel Matte
Sender: White

Vægholder White Matte
Sender: Black

Vægholder White Matte
Sender: White

Vægholder Black Matte
Sender: Black

Vægholder Black Matte
Sender: White

Vægsender
Vægsenderen monteres nemt på en hvilken som helst 
væg og betjenes på samme måde og med alle de samme 
funktioner som Pebble™ fjernbetjening. Den fås i mange 
forskellige farver, og du kan sammensætte farverne på holder 
og sender efter din personlige stil.

Smuk på 
enhver væg
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Indstil dine perfekte scener
Uanset om du foretrækker at have 
rum, hvor gardinerne betjenes 
individuelt eller at de arbejder sammen 
i total synkronisering, kan du bruge 
PowerView™ app’en til at skabe et 
utal af scener for dit daglige liv. Den 
unikke samling af personlige scener 
er nemme at skabe, betjene og styre. 
Navngiv dem, farvekod dem og 
organiser dem på den måde, som er 
lettest for dig og din familie.

For eksempel kan du indstille 
gardinerne til at åbne op sammen 
med solopgang og derved hilse 
på dagen ved at lade gardinerne 
indstille sig automatisk i forhold til 
dine morgenaktiviteter. Om aftenen 
kan hele hjemmet automatisk lukke 
dagen ned og sikre dit privatliv. Valget 
er dit. Scener kan oprettes inden for de 
enkelte rum og kan sættes sammen 
med flere scener i andre rum. På den 
måde kan du aktivere en hel samling 
af scener i hele hjemmet med et enkelt 
tryk.
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RemoteConnect

RemoteConnect giver dig mulighed 
for at styre dine gardiner fra overalt 
i verden via din smartphone eller 
tablet ved at oprette en konto i din 
PowerView™ app. Har du glemt at 
lukke gardinerne inden du tog på 
ferie? Log ind med din forbindelse 
til PowerView™ app og aktivér en 
indstillet scene for dine gardiner.

For præcis betjening af et enkelt gardin eller betjening af 
en gruppe af gardiner kan du bruge PowerView™ app’en 
på din smartphone eller tablet for at placere gardinerne 
til en specifik position blot ved at trække gardinet med 
fingeren.

Tag kontrol 



Forestil dig en verden hvor gardiner kan forudse dine behov og justere sig selv 
automatisk - skabe den perfekte stemning morgen, middag og aften. 

Det er skønheden i PowerView™ Motorisering – du kan programmere PowerView™ 
til at køre alle dine gardiner til præcis den position, du ønsker og derefter betjene 
og tidsindstille dem ved at bruge den intuitive PowerView™ app på din smartphone 
eller tablet.

Luxaflex® gardiner fås i en lang række fantastiske og sofistikerede designs – på den 
måde skaber PowerView™ Motorisering en helt ny verden af skønhed og nemhed. 
Med PowerView™ vil dine gardiner blive en så vigtig del af den måde du lever på, at 
du vil spekulere over, hvordan du nogensinde har levet uden dem.

Intelligente gardiner 
der gør dit liv nemmere

10

MORGEN

7:30 ÅBEN 
GARDINER KØKKEN
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13:30 LUK DELVIST

VARM
DAG

08:30 ALLE LUKKET
HELE HJEMMET

NAT
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Pebble™ Scene Controller

Pebble™ Scene Controller fås i en lang række farver og kan 

sammensættes, så de matcher din personlige stil.

Bring scener 
til live

Pebble™ Clear Frost 
Scene Controller: Black

Pebble™ Clear Frost 
Scene Controller: White

Pebble™ Lime 
Scene Controller: Black

Pebble™ Snow 
Scene Controller: Black

Pebble™ Lime 
Scene Controller: White

Pebble™ Snow 
Scene Controller: White

Pebble™ Night 
Scene Controller: Black

Pebble™ Night 
Scene Controller: White

Pebble™ Poppy
Scene Controller: Black

Pebble™ Stone Frost 
Scene Controller: Black

Pebble™ Cobalt 
Scene Controller: Black

Pebble™ Poppy
Scene Controller: White

Pebble™ Stone Frost
Scene Controller: White

Pebble™ Cobalt 
Scene Controller: White

-  En OLED skærm som viser forindstillede scener

-  Scroll mellem og aktivér scener ved at bruge VENSTRE og HØJRE pile-knapper og 
SELECT.

-  To forskellige  FAVORIT knapper sikrer let aktivering.

-  Opsætning og opdatering sker via PowerView™ app.

-  En vægmonteret Scene Controller kan være en fordel at placere på nøglepositioner i 
hjemmet.

-  Du kan nemt sætte Scene Controller i en Pebble™.

Funktionaliteter i Scene Controller 

Fuldt udsyn Hygge

Filmaften Middagslur Doven Godnat Eftermiddag Morgen

Varm dag Overskyet
Regnfuld 

dag
Velkommen 

hjem Læsning Ferie



PowerView™ Motorisering fås i et utal 
af gardinvarianter, farver og designs – 
fra Luxaflex®, Europas ledende inden 
for Window Styling. 

Med PowerView™ vil dine gardiner 
blive en så vigtig del af den 
måde du lever og bor på, at du 
vil spekulere over, hvordan du 
nogensinde har levet uden dem.

Se PowerView™ Motorisering i 
bevægelse på luxaflex.dk

En genopfindelse
af lysstyring

Middagslur
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Vægmonteret Scene Controller

En vægmonteret Scene Controller har samme funktionaliteter som Pebble™ Scene Controller.

Vægholder White Matte
Scene Controller: Black

Yoga

Vægholder Black Matte
Scene Controller: Black

Vågn op

Vægholder White Matte
Scene Controller: White

Privatliv

Vægholder Black Matte
Scene Controller: White

Godmorgen

Vægholder Nickel Matte
Scene Controller: Black

Godnat

Vægholder Nickel Matte
Scene Controller: White

Solrig 
eftermiddag
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Opdag hvordan

intelligente gardiner kan 
gøre dit liv nemmere

1    Pebble™ fjernbetjening og 
vægmonteret sender

Hjertet af PowerView™ Motorisering 
er de brugervenlige håndholdte og 
vægmonterede fjernbetjeninger, som 
nemt lader dig styre et enkelt gardin 
eller et helt rum af gardiner ved blot ét 
tryk.

2   PowerView™ App

Med vores innovative app kan du bruge 
din smartphone eller tablet til betjening 
af dine gardiner, enkeltvis eller i grupper 
og til hele hjemmet. Uanset om du er 
hjemme eller afsted, hvor du bruger 
RemoteConnect. For at bruge app’en 
skal du have en PowerView™ Hub.

3    Pebble™ og vægmonteret 
Scene Controller

Med PowerView™ Hub og app kan du 
aktivere forprogrammerede scener ved 
hjælp af din Scene Controller. Du scroller 
nemt gennem listen af dine personlige 
scener eller aktiverer dem ved at bruge 
en af de to FAVORIT knapper.

MiddagslurMiddagslur

1

5

3

3

2

5

Dine enheder
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4   PowerView™ Hub

Hubben kobles til dit hjems WiFi 
router og er den centrale hjerne bag 
hele PowerView™ systemet. Den 
husker de skræddersyede scener, 
aktiverer tidsindstillinger og fungerer 
som central kontrolenhed for alle 
PowerView™ gardiner i dit hjem.

5   PowerView™ Repeater 

Repeateren er en lille signalforstærker 
som diskret sættes i en stikkontakt 
i hjemmet for at udvide og 
forbedre signalet. På den måde kan 
PowerView™ arbejde i hele dit hjem, 
uanset størrelse.

PowerView™ Motorisering 
er designet så det passer til 
de fleste teknologier inden 
for hjemmeautomatik  på 
markedet. Ligeså fungerer 
systemet til Apple iOS og 
Android tablets og mobile 
enheder - på den måde kan 
du nemt tilføre motoriserede 
gardiner til dit intelligente hjem.

5

5

1

1
4 2

Styre enheder

Lær mere om 

PowerView™ Motorisering 

på luxaflex.dk
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Luxaflex® er det perfekte valg, når du ønsker en unik og 
skræddersyet gardinløsning i høj kvalitet.

Med over 60 års erfaring står Luxaflex® for et 
imponerende udvalg af produkter, væv, materialer og 
farver, der gør dine gardindrømme til virkelighed.

Alle produkter kommer med fem års garanti.

The Art of Window Styling

Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk

Rådgivning
Hos din Luxaflex® forhandler kan 
du finde inspiration, udforske 
produkterne og finde lige præcis 
de designs, du synes om.

Skræddersyet kvalitet
Dit gardin skræddersys og 
håndlaves med omhu og sans for 
detaljen.

Konsultation i hjemmet
Din Luxaflex® forhandler måler dine 
vinduer, vurderer dit lysindfald og 
guider dig til den gardinløsning, 
der opfylder dine behov.

Problemfri montering
Lad en autoriseret Luxaflex® 
forhandler stå for monteringen, 
og du ved samtidig, du er dækket 
under vores 5 års garanti.

Art. nr. 101 239


