PowerView Motorisering
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Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere

The Art of Window Styling

PowerView™
Motorisering
Vi oppfant ikke lyset. Men vi fant en smartere, enklere og
mer bekvem måte å kontrollere hvordan det beveger seg
dagen gjennom. Velkommen til PowerView™ Motorisering fra
Luxaflex®. Intelligente gardiner som gjør livet ditt lettere.
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Den enkle og vakkert
designede Pebble™
Scene Controller.

Moderne livsstil
Med PowerView™ Motorisering er verdens vakreste gardiner nå også blitt de mest
intelligente. Det innovative trådløse systemet styrer automatisk dine Luxaflex®
gardiner, men du kan likevel betjene hver gardin individuelt, eller alle på en gang.
Alt foregår etter dine instrukser.

En genial nyutvikling innenfor
The Art of Window Styling.
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Intelligent design

gjør forskjellen for deg.
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Viktigste fordeler
Nøyaktig betjening
PowerView™ Motorisering byr på nøyaktig betjening av
en rekke forskjellige Luxaflex® gardiner, både når du skal
heve, senke, vinkle eller snu dem.

Fleksible tidsinnstillinger
Med PowerView™ app’en kan du enkelt skape
skreddersydde stemninger som kontrollerer alle gardiner
i hjemmet ditt, slik at de betjenes samtidig eller i den
kombinasjonen du ønsker. Deretter kan du enkelt stille
inn stemningene til å betjene gardinene automatisk, slik
at du ikke trenger å gjøre det selv.

Energieffektivt
Du kan enkelt stille inn for soloppgang og solnedgang.
Tidspunktene kalkuleres av PowerView™ app’en for å
utnytte solenergien eller at du våkner med solen.

Sikkerhet
Justér gardinene mens du er bortreist ved hjelp av
RemoteConnect-funksjonen på smarttelefonen eller
nettbrettet ditt. Det gjør at det ser ut som om det er
noen hjemme, selv om det ikke er det.

Barnesikkerhet
De enkle, batteridrevne og snorløse betjeningene er
både estetiske og sikre for barn og kjæledyr.

Mangfoldighet
Med det bredeste utvalget av innovative valgmuligheter
innfor farger og vev, blir de motoriserte gardinene dine
like vakre som de er intelligente.

Batteridrevne
De fleste PowerView™ gardiner er batteridrevne, og
er dermed enkle å installere, betjene og vedlikeholde.
Batteripakken er skjult bak overlisten, så det er ingenting
som ødelegger gardinens enkelhet. Det er også mulig å
koble PowerView™ til en stikkontakt.
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Start enkelt
Pebble™ fjernbetjening
Møt PowerView™ Pebble fjernbetjening, den stilfulle
håndholdte betjeningen, og samtidig også utgangspunktet for
hele PowerView™ systemet. Med Pebble™ fjernbetjening eller
veggmontert sender kan du enkelt justere en enkel gardin eller
alle gardiner i rommet på samme tid, helt etter ditt ønske. Når
du kommer inn i et rom, på samme måte som du slår på lyset,
kan du styre gardinene dine med veggsenderen. Eller, bruke
Pebble™ fjernbetjeningen og justere gardinene dine i farten for
å fjerne gjenskinnet i TV’en, åpne gardinene for å slippe lyset
inn, eller stenge dem for privatliv, helt uten å gjøre noe annet en
å løfte en finger. Pebble™ er et perfekt samspill av form, funksjon
og eleganse.

Pebble™ Clear Frost
Sender: sort

Pebble™ Clear Frost
Sender: hvit

Pebble™ Lime
Sender: sort

Pebble™ Lime
Sender: hvit

Pebble™ Snow
Sender: sort

Pebble™ Snow
Sender: hvit

Pebble™ Poppy
Sender: sort

Pebble™ Poppy
Sender: hvit

Pebble™ Night
Sender: sort

Pebble™ Night
Sender: hvit

Pebble™ Stone Frost
Sender: sort

Pebble™ Stone Frost
Sender: hvit

Pebble™ Cobalt
Sender: sort

Pebble™ Cobalt
Sender: hvit

Funksjoner i PowerView™ Pebble™
fjernbetjening
- Den vakkert designede Pebble™ fjernbetjeningen er ideell fjernbetjening i et rom
og fås i syv ulike farger.
- Seks separate kanaler gjør at du kan organisere gardinene i grupper etter dine
preferanser (knapp 1-6)
- En ALL-knapp som aktiverer alle kanalene på samme tid.
- Mulighet for å stille en FAVORITT-posisjon for alle kanaler.
-  OPEN og
CLOSE-knapper for å heve og senke gardinene.
- VINKLINGS-knappen for å åpne, stenge og vinkle lameller.
- En STOPP-knapp for å justere hvilken som helst gardin til den perfekte og
foretrukne posisjon.
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Vakkert til
enhver vegg
Veggsender
Veggsenderen monteres enkelt på hvilken som helst vegg
og betjenes på samme måte, og med alle de samme
funksjonene, som Pebble™ fjernbetjening. Den fås i mange
ulike farger, og du kan sette sammen fargene på holder og
sender etter din egen personlige stil.

Veggholder White Matte
Sender: sort

Veggholder White Matte
Sender: hvit

Veggholder Nickel Matte
Sender: sort

Veggholder Nickel Matte
Sender: hvit

Veggholder Black Matte
Sender: sort

Veggholder Black Matte
Sender: hvit
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Still inn perfekte stemninger
Hvis du foretrekker å ha rom hvor
gardinene betjenes individuelt, eller
at de er synkronisert, kan du bruke
PowerView™ app’en for å skape
stemninger for ditt eget liv. Den unike
samlingen av personlige stemninger er
enkel å skape, betjene og styre. Navngi
dem og organiser dem på den måten
som er lettest for deg og familien din.
For eksempel kan du stille inn
gardinene til å åpne med soloppgang
og dermed hilse på dagen ved å la
gardinene stille seg inn automatisk
i forhold til dine morgenrutiner. Om
kvelden kan hele hjemmet automatisk
lukkes og sikre privatlivet ditt. Valget
er ditt. Stemninger kan opprettes
innenfor de enkelte rom og kan settes
sammen med flere stemninger i andre
rom. På den måten kan du aktivere
en hel samling av aktiviteter i hele
hjemmet med ett enkelt trykk.
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RemoteConnect
RemoteConnect gir deg mulighet
for å aktivere stemninger fra overalt i
verden via smarttelefon eller nettbrett
ved å opprette en konto i PowerView™
app. Glemte du å trekke ned
gardinene før du dro på ferie? Logg
inn på PowerView™ app og aktivér en
innstilt stemning for gardinene dine.
RemoteConnect jobber via en sikker
Luxaflex® server for å holde hjemmet
ditt sikkert og beskyttet.

Ta kontroll
For presis individuell betjening eller betjening av
en gruppe gardiner bruk PowerView™ app’en på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt for å plassere
gardinene til en spesifikk posisjon ved kun et sveip
med fingeren.
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Intelligente gardiner som
gjør livet ditt enklere
Forestill deg en verden hvor gardinene kan forutse behovene dine og justere seg
selv automatisk, og skap den perfekte stemningen morgen, middag og kveld.
Det er skjønnheten i PowerView™ Motorisering. Du kan programmere PowerView™
til å kjøre alle gardinene dine nøyaktig til den posisjonene du ønsker og deretter
betjene og tidsinnstille dem ved å bruke den intuitive PowerView™ app’en på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt.
Tilgjengelig i en lang rekke fantastiske og sofistikerte design. På den måten skaper
PowerView™ Motorisering en helt ny verden av skjønnhet og enkelhet. Med
PowerView™ vil gardinene dine bli en så viktig del av den måten du lever på at du
vil lure på hvordan du klarte deg uten.

MORGEN
7:30
ÅPNE GARDINER
KJØKKEN
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VARM DAG
13:30
LUKK DELVIS

NATT
08:30
ALLE LUKKET
HELE HJEMMET
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Gi stemninger
liv
Datekveld

Perfekt utsikt

Pebble Scene Controller
™

Pebble™ Scene Controller fås i en lang rekke farger og kan
sammensettes slik at du matcher din personlige stil.

Pebble™ Clear Frost
Scene Controller: sort

Filmkveld

Middagslur

Pebble™ Lime
Scene Controller: sort

Pebble™ Lime
Scene Controller: hvit

Varmt vær

Pebble™ Night
Scene Controller: sort

Lat søndag

Pebble™ Clear Frost
Scene Controller: hvit

Kveldsro

Kaffepause

God morgen

Pebble™ Snow
Scene Controller: sort

Pebble™ Snow
Scene Controller: hvit

Pebble™ Poppy
Scene Controller: sort

Pebble™ Poppy
Scene Controller: hvit

Snøværsdag

Regnværsdag

Velkommen
hjem

Pebble™ Night
Scene Controller: hvit

Pebble™ Stone Frost
Scene Controller: sort

Pebble™ Stone Frost
Scene Controller: hvit

Lese

Pebble™ Cobalt
Scene Controller: sort

Ferie

Pebble™ Cobalt
Scene Controller: hvit

Funksjonaliteter i Scene Controller
- En OLED-skjerm som viser forhåndsinnstilte stemninger
- Scroll mellom og aktivér stemninger ved å bruke VENSTRE og HØYRE pil-knapper og
SELECT
- To ulike

FAVORITT-knapper sikrer enkel aktivering

- Oppsetning og oppdatering skjer via PowerView™ app.
- En veggmontert Scene Controller kan være en fordel å montere på nøkkelposisjoner i
hjemmet.
- Du kan enkelt plassere Controller i en Pebble™.
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Veggmontert Scene Controller
En veggmontert Scene Controller har samme funksjonaliteter som Pebble™ Scene Controller.

Natta

Solfylt
ettermiddag

Yogatid

Privatliv

Våkne

Opp og
hopp

Veggholder
Nickel Matte
Scene Controller: sort

Veggholder
Nickel Matte
Scene Controller: hvit

Veggholder
White Matte
Scene Controller: sort

Veggholder
White Matte
Scene Controller: hvit

Veggholder
Black Matte
Scene Controller: sort

Veggholder
Black Matte
Scene Controller: hvit

Gjenoppfinnelse
av lyskontroll
PowerView™ Motorisering fås i en
mengde varianter, stilarter, tekstiler og
farger, fra Luxaflex®, ledende i Europa
innen vindusstyling.
Med PowerView™ vil gardinene bli
en så viktig del av den måten du
lever og bor på at du vil lure på
hvordan du klarte deg uten.
Se PowerView™ Motorisering i
bevegelse på luxaflex.no

ndag
Lat sø
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Oppdag hvordan

intelligente gardiner kan
gjøre livet ditt enklere
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Din kontroll

Lat søndag

1

P
 ebble™ fjernbetjening og
veggmontert sender

I hjertet av PowerView™ Motorisering
er de brukervennlige, håndholdte og
veggmonterte fjernbetjeningene som
enkelt lar deg styre en enkel gardin
eller et helt rom med gardiner med et
tastetrykk.
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PowerView™ App

Med vår innovative app kan du bruke
smartelefonen eller nettbrettet ditt til
betjening av gardinene dine, enkeltvis
eller i grupper og til hele hjemmet.
Uansett om du er hjemme eller borte,
hvor du bruker RemoteConnect. For å
bruke app’en skal du ha en PowerView™
Hub.
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Lat søndag

Pebble™ og veggmontert
Scene Controller

Med PowerView™ Hub og app kan
du aktivere forhåndsprogrammerte
stemninger ved hjelp av din Scene
Controller. Du scroller enkelt gjennom
listen av dine personlige stemninger eller
aktiverer dem ved å bruke en av de to
FAVORITT-knappene.

Les mer om
PowerView™ Motorisering
på luxaflex.no

1
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2

5

Systemkontroll
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PowerView™ Hub

Hubben kobles til hjemmets WiFI
router og er hjernen bak hele
PowerView™ systemet. Den husker de
skreddersydde stemningene, aktiverer
tidsinnstillinger og fungerer som
hovedkontroll for alle PowerView™
gardiner i hjemmet ditt.

5

PowerView™ Repeater

Repeateren er en liten signalforsterker
som diskre settes i en stikkontakt i
hjemmet for å utvide og forbedre
signalet. På den måten kan
PowerView™ jobbe i hele hjemmet,
uansett størrelse.

PowerView™ Motorisering er
designet slik at det passer til
de fleste teknologier innen
hjemmeautomatikk på
markedet. På samme måte
fungerer systemet til Apple
iOS og Android nettbrett og
mobile enheter for å forbedre
funksjonaliteten i ditt trådløse
hjem.
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Luxaflex® er et perfekt valg når du ønsker en unik og
skreddersydd gardinløsning.
Med over 60 års erfaring står Luxaflex® for et
imponerende utvalg av produkter, vev, materialer og
farger, som gjør gardindrømmene dine til virkelighet.
Alle produkter kommer med fem års garanti.

The Art of Window Styling

Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no
Veiledning

Konsultasjon hjemmet

Skreddersydd kvalitet

Problemfri montering

Sammen med din lokale ekspert
kan du finne inspirasjon til
hjemmet ditt, lære om produktene
og finne de materialene du liker.

Din lokale ekspert måler vinduer
dine, vurderer lysinnfallet og sikrer
seg at alt er perfekt designet til ditt
hjem.

Gardinene er skreddersydd og
håndlaget med omhu og øye for
detaljer.

Unngå problem og la Luxaflex®’
profesjonelle forhandlere gjøre hva
de er best til, og du er samtidig
dekket av vår 5 års garanti.

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistrubusjon av materialet og design er i kommersielt
øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materialet, deler, kombinasjoner, designs, versjoner, farger osv, uten forvarsel.
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