®
PowerView

Automation
Smart shades that
simplify your life

Een slim huis.
Slim wonen.
Met PowerView® Automation van Luxaflex®
wordt de mooiste raamdecoratie nu ook
de intelligentste.
Met dit innovatieve draadloze systeem kun
je Luxaflex® PowerView® raamdecoraties
laten bewegen volgens een programma dat
je zelf instelt. Een perfecte lichtinval, energieefficiëntie, dagelijks gemak – PowerView® zorgt
er automatisch voor.
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Start eenvoudig

De belangrijkste
kenmerken
Nauwkeurige bediening
PowerView® Automation maakt het mogelijk om de
Luxaflex® raamdecoratie nauwkeurig te bedienen, of je
deze nu naar boven of beneden wilt bewegen of tuimelen.

Flexibele programmering
Met de PowerView® App kun je gepersonaliseerde scènes
creëren zodat de raamdecoratie beweegt naar de door jou
ingestelde posities, op elk moment van de dag. Zonder dat
je nog iets hoeft te doen. Van één enkel raam tot alle ramen
in het hele huis.

Energiezuinig
Wakker worden met het zonlicht op je gezicht, of bij
zonsondergang de kou buitenhouden. De PowerView®
Hub berekent het tijdstip van zonsopgang en -ondergang
waardoor je raamdecoratie automatisch in beweging komt.

Veilig
Bedien, wanneer je van huis bent, de raamdecoratie met
de RemoteConnect functie op je smartphone of tablet.
Of creëer aanwezigheidssimulatie via gepersonaliseerde
scènes.

Kindvriendelijk
PowerView® gemotoriseerde raamdecoratie is koordloos en
daarmee veiliger voor kinderen en huisdieren.

Veelzijdig
Het brede aanbod van innovatieve materialen, kleuren en
stijlen maakt de Luxaflex® raamdecoratie naast slim ook
mooi en stijlvol.

Batterij aangedreven
Bijna alle PowerView® raamdecoratie werkt op batterijen,
en zijn daardoor gemakkelijk te installeren, onderhouden
en bedienen. De batterijen zitten verborgen achter
de bovenrail en daardoor blijft de schoonheid van de
raamdecoratie behouden. Uiteraard is de gemotoriseerde
raamdecoratie ook aan te sluiten op netstroom.
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Start eenvoudig

Maak kennis met de PowerView® familie.

Wakker
worden

Systeembediening

PowerView® Hub
De Hub maakt verbinding met je wifirouter en vormt het centrale brein van
het systeem.

6

PowerView® Repeater
De Repeater vergroot zo nodig het
signaalbereik.

Je bediening

Wakker
worden

Pebble® Remote en Wandbediening
Met een druk op de knop kun je één of
alle producten in je huis bedienen.

PowerView® App
Je kunt de app thuis of onderweg op
je smartphone of tablet gebruiken als
afstandsbediening.

Wakker
worden

Pebble® Scene Controller en
Wand Scene Controller
In combinatie met de PowerView®
Hub en App kun je hiermee de voor
geprogrammeerde scènes direct activeren.
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Precies zoals je het wilt.
Jij bepaalt je eigen comfort.
Begin bij de basis
Met de PowerView® Pebble® Remote of de Wandbediening die
op de muur wordt gemonteerd, kun je snel, met één druk op
de knop, een enkele raamdecoratie op batterijen of groepen
producten afstellen.

Kies voor slimme bediening in je hele huis
Zoekgeraakte remotes behoren tot het verleden. Nu kun je je
raamdecoratie handig bedienen via je tablet of smartphone.
Met de PowerView® App stel je de producten met één
vingerbeweging af in de gewenste positie.
En dat is nog niet alles. Haal alles uit je slimme producten
door programma’s in te stellen. Gebruik daarvoor de
programmeerfunctie, zodat de producten automatisch naar de
stand van je voorkeur bewegen. PowerView® doet al het werk
voor je – ook als je niet thuis bent.

Warm weer

Maak verbinding met andere slimme
systemen in huis
Het PowerView®-systeem is ontworpen om compatibel te zijn
met de meeste domotica-technologieën die momenteel op
de markt zijn. Ook is het compatibel met de tablets en mobiele
toestellen van Apple® iOS en Android om de functies van je
draadloze huis uit te breiden.
Raadpleeg luxaflex.nl voor de laatste informatie over
compatibele systemen en apparaten.

Binnenkort

De PowerView® App kan worden gebruikt op mobiele toestellen
met Apple® iOS en Android™ en werkt alleen in combinatie met de
PowerView® Hub.
Apple is een handelsmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de VS
en in andere landen. HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc.
Amazon en Alexa en alle bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van
Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
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Breng je stijl tot uitdrukking...
De Pebble® is de perfecte samensmelting van vorm en functie en staat zowel voor eenvoudige elegantie als voor
elegante eenvoud. De Pebble® is verkrijgbaar in tien kleuren.

PowerView® Pebble® Remote
- Een remote kan zes individuele producten of groepen van producten aansturen
(dit zijn de knoppen 1 t/m 6).
- De ALL knop activeert alle groepen tegelijk,
- De

FAVOURITE gebruik je voor de favoriete positie van elk product of groep.

- De
OPEN en
te openen.
- De

CLOSE knoppen gebruik je om de raamdecoratie te sluiten of

STOP knop gebruik je om de perfecte voorkeurspositie te bepalen.

- De  TUIMEL knoppen gebruik je om lamellen te openen, sluiten en tuimelen.
Pebble® Lime | Remote Wit

PowerView® Pebble® Scene Controller
- Een OLED scherm om vooraf geselecteerde scènes weer te geven.
- Scrol door de scènes en activeer ze door de pijlen links en rechts en de ‘SELECT’knop te gebruiken.
Goedemorgen

- Dankzij twee verschillende
geactiveerd worden.

FAVOURITE knoppen kan direct je favoriete scène

- Je gebruikt de PowerView® App om de Scene Controller in te stellen en te
updaten.
- De Wand Scene Controller is gemakkelijk te monteren op strategische plaatsen.
- De Scene Controller is ook gemakkelijk in de Pebble® te plaatsen.
Pebble® Cobalt | Scene Controller Zwart

Snow
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Night

Lime

Poppy

Cobalt

Stone Frost

Clear Frost

Oyster

Ecru

Mist

...met kunstzinnig ontworpen
controllers.
De Wandbediening, die gemakkelijk te monteren is op elke willekeurige muur, werkt op dezelfde manier en
heeft dezelfde functies als de Pebble® Remote, maar dan vanaf een handige vaste plaats. Deze is beschikbaar in
verschillende kleuren zodat je kunt combineren met je persoonlijke stijl.

PowerView® Wandhouder

PowerView® Wand Scene Controller

Kleuropties

Black Matte

White Matte

Nickel Matte
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De juiste technologie voor jou.
PowerView® Hub
Onze mooi vormgegeven Hub verbindt draadloos met je
wifi-netwerk en is daardoor eenvoudig te plaatsen op elke
geschikte locatie in huis. In de Hub worden alle instellingen
opgeslagen en de scènes geactiveerd van de PowerView®
raamdecoratie.

PowerView® Repeater
De Repeater is een signaalversterker die in het stopcontact
kan worden geplaatst om het bereik van de Hub uit te
breiden door je gehele huis. De Repeater is voorzien van in
meerdere kleuren regelbare LED verlichting en is daarmee
volledig aan te passen naar je persoonlijke wensen.
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PowerView® Pebble® Remote

Snow | Wit

Night | Wit

Lime | Wit

Poppy | Wit

Cobalt | Wit

Snow | Zwart

Night | Zwart

Lime | Zwart

Poppy | Zwart

Cobalt | Zwart

PowerView® Pebble® Scene Controller

14

Wakker
worden

Wakker
worden

Wakker
worden

Wakker
worden

Wakker
worden

Snow | Wit

Night | Wit

Lime | Wit

Poppy | Wit

Cobalt | Wit

Nacht

Nacht

Nacht

Nacht

Nacht

Snow | Zwart

Night | Zwart

Lime | Zwart

Poppy | Zwart

Cobalt | Zwart

Clear Frost | Wit

Oyster | Wit

Ecru | Wit

Mist | Wit

Stone Frost | Zwart

Clear Frost | Zwart

Oyster | Zwart

Ecru | Zwart

Mist | Zwart

Wakker
worden

Wakker
worden

Wakker
worden

Wakker
worden

Wakker
worden

Stone Frost | Wit

Clear Frost | Wit

Oyster | Wit

Ecru | Wit

Mist | Wit

Nacht

Nacht

Nacht

Nacht

Nacht

Stone Frost | Zwart

Clear Frost | Zwart

Oyster | Zwart

Ecru | Zwart

Mist | Zwart

Scènes

Stone Frost | Wit
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Programmeer je scènes.
Of je de raamdecoratie nu liever onafhankelijk van elkaar laat werken, of volledig gesynchroniseerd: je kunt de
PowerView® App gebruiken om verschillende scènes voor je dagelijks leven te creëren. Het is makkelijk om eigen
unieke gepersonaliseerde scènes aan te maken, te bedienen en te beheren. Geef ze een naam, een kleur en
organiseer deze op de manier die jou het best ligt. Begin de dag met invallend zonlicht door het automatisch
openen van de raamdecoratie gekoppeld aan de zonsopkomst.

‘s Avonds sluit je de wereld op een elegante manier buiten door privacy te creëren. De keuze is aan jou. Je kunt

Scènes

scènes instellen binnen individuele ruimtes of je kunt verschillende ruimtes samenbrengen in één scène om een
heel scala aan activiteiten in het huis te activeren met een enkele druk op de knop.
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ONTBIJT

INSPIRATIE

07:30 HALF OPEN KEUKEN

12:30 WOONKAMER DEELS
GETUIMELD

GOEDE
MORGEN
ZONSOPKOMST: OPEN
SLAAPKAMER

NACHT
23:00 HELE HUIS ALLES
DICHT

Samen creëren we
jouw droomhuis.
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Gegarandeerd vakmanschap
Onze speciaal opgeleide professionals maken de
raamdecoratie op maat en grotendeels met de
hand. Dat doen ze zorgvuldig en met oog voor
detail.

Online ondersteuning
Ga voor verdere informatie over PowerView® Automation,
veelgestelde vragen en meer naar www.luxaflex.com

Huisconsult
Je Luxaflex® dealer adviseert, meet en monteert jouw
raamdecoratie en zorgt ervoor dat deze perfect ontworpen
is voor jouw interieur.
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Producten
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Producten
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Silhouette® Shades
Creëer prachtig omgevingslicht
Luxaflex® Silhouette® Shades bestaan uit zachte stoffen
lamellen, die lijken te zweven tussen twee transparante
stoffen, waardoor fel zonlicht prachtig diffuus wordt.
Positioneer de lamellen eenvoudig om de gewenste
hoeveelheid licht en privacy te krijgen.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation
Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op de
knop, via je scherm of de remote, het natuurlijke licht
reguleren. Je hoeft je PowerView® Automation bediende
Silhouette® Shade alleen maar te programmeren om
raamdecoratie in je woning automatisch aan te sturen,
zodat elke kamer - elk moment van de dag - de perfecte
sfeer heeft.

De belangrijkste voordelen
- J e favoriete positie instellen voor een snelle en
eenvoudige bediening van je Silhouette® Shades.
-B
 ediening met één druk op de knop om de
raamdecoratie te openen.
-N
 auwkeurige tuimelfunctie voor optimale lichtregulering.
- Werkt op batterijen om montage, bediening en
onderhoud simpel te houden.
-O
 ntworpen voor langdurige betrouwbaarheid.
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Duette® en Plissé
Shades
Energie-efficiënt – altijd stijlvol
Luxaflex® Duette® Shades zijn even stijlvol als energieefficiënt en hebben prachtige dessins en kleuren, met een
unieke honingraatstructuur, waardoor je woning het hele
jaar door geïsoleerd wordt.
Luxaflex® Plissé Shades zijn eigentijds dankzij de elegante
patronen, textuurweefsels en prachtige kleuren. Plissé
Shades passen op bijna elke raamvorm.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation
Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op
de knop, via je scherm of remote, het natuurlijke licht
reguleren. Je hoeft je PowerView® Automation bediende
Plissé of Duette® Shade alleen maar te programmeren om
één of alle raamdecoratie in je woning automatisch aan
te sturen, zodat elke kamer - elk moment van de dag - de
perfecte sfeer heeft.

De belangrijkste voordelen
- Je favoriete positie instellen voor een snelle en
eenvoudige bediening van je raamdecoratie.
- Bediening met één druk op de knop om de
raamdecoratie te positioneren.
- Soepele bediening met de vertraagde start/stop functie.
- Snelle bediening voor het versneld omhoog of omlaag
halen van je raamdecoratie.
- Gesynchroniseerde snelheid voor alle raamdecoratie.
- De langzame modus zorgt voor een extra stille motor.
- Werkt op batterijen om montage, bediening en
onderhoud simpel te houden.
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.
- Perfect voor Top Down / Bottom Up toepassing.
De belangrijkste voordelen verschillen per hardware
systeem, zie hiervoor de technische documentatie of vraag
ernaar bij je dealer.
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Twist® Shades
Flexibele lichtregulering

De belangrijkste voordelen

Luxaflex® Twist® Shades bieden een verrassend eenvoudige en
stijlvolle manier om licht en privacy te reguleren waarmee je
moeiteloos twee lagen stof langs elkaar kunt schuiven in een open,
halfopen of volledig gesloten stand.

- Je favoriete positie instellen voor een snelle en eenvoudige
bediening van je Twist® Shades.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation

- Soepele bediening met de vertraagde start/stop functie.

Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op de knop, via
je scherm of de remote, het natuurlijke licht reguleren. Je hoeft
je PowerView® Automation bediende Twist® Shade alleen maar
te programmeren om één of alle raamdecoratie in je woning
automatisch aan te sturen, zodat elke kamer - elk moment van de dag
- de perfecte sfeer heeft.

- Werkt op batterijen om montage, bediening en onderhoud simpel
te houden.

- Bediening met één druk op de knop om de raamdecoratie te
positioneren.

- De langzame modus zorgt voor een extra stille motor.

- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.
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Rolgordijnen
Op maat gemaakte stijl
Luxaflex® Rolgordijnen combineren functionaliteit met
schitterende dessins die voor een prachtige uitstraling van
je ramen in iedere kamer van je woning zorgen.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation
Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op de
knop, via je scherm of de remote, het natuurlijke licht
reguleren. Je hoeft je PowerView® Automation bediende
Rolgordijn alleen maar te programmeren om één of alle
raamdecoratie in je woning automatisch aan te sturen,
zodat elke kamer - elk moment van de dag - de perfecte
sfeer heeft.

De belangrijkste voordelen
- Je favoriete positie instellen voor een snelle en
eenvoudige bediening van je Rolgordijnen.
- Bediening met één druk op de knop om de
raamdecoratie te positioneren.
- Soepele bediening met de vertraagde start/stop functie.
- De langzame modus zorgt voor een extra stille motor.
- Werkt op batterijen om montage, bediening
en onderhoud simpel te houden.
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.
De belangrijkste voordelen verschillen per hardware
systeem, zie hiervoor de technische documentatie of vraag
ernaar bij je dealer.
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Verticale Jaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

De belangrijkste voordelen

Luxaflex® Verticale Jaloezieën vormen een stijlvolle en praktische
oplossing voor ramen, schuifdeuren en ramen die van de vloer tot het
plafond reiken en voorzien in flexibele lichtregulering en privacy. Als de
lamellen gesloten zijn, bieden ze ook bescherming tegen uv-straling,
waardoor je verkleuring van je meubels, tapijten en vloeren voorkomt.

- Je favoriete positie instellen voor een snelle en eenvoudige
bediening van je Verticale Jaloezieën.
- Bediening met één druk op de knop om de jaloezieën te tuimelen.
- Nauwkeurige tuimelfunctie voor optimale lichtregulering.
- Snelle bediening voor het openen en sluiten van de jaloezieën.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation
Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op de knop, via
je scherm of de remote, het natuurlijke licht reguleren. Je hoeft je
PowerView® Automation bediende Verticale Jaloezieën alleen maar te
programmeren om één of alle raamdecoratie in je woning automatisch
aan te sturen, zodat elke kamer - elk moment van de dag - de perfecte
sfeer heeft.

- De langzame modus zorgt voor een extra stille motor.
- Soepele bediening met de vertraagde start/stop functie.
- Werkt op batterijen om montage, bediening en onderhoud simpel
te houden.
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.
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Horizontale
Jaloezieën
(16 & 25 mm)
Altijd stijlvol
De Horizontale Jaloezieën van Luxaflex® zijn superstrak en
modieus. Ze bieden uitstekende lichtregulering en privacy
in een tijdloze stijl die past bij elke inrichting.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation
Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op de
knop, via je scherm of de remote, het natuurlijke licht
reguleren. Je hoeft je PowerView® Automation bediende
Horizontale Jaloezieën alleen maar te programmeren om
één of alle raamdecoratie in je woning automatisch aan
te sturen, zodat elke kamer - elk moment van de dag - de
perfecte sfeer heeft.

De belangrijkste voordelen
- Je favoriete positie instellen voor een snelle en
eenvoudige bediening van je Horizontale Jaloezieën.
- Bediening met één druk op de knop om de jaloezieën te
openen of sluiten.
- Nauwkeurige tuimelfunctie voor optimale lichtregulering.
- Snelle bediening voor het versneld omhoog of omlaag
halen van je raamdecoratie.
- Soepele bediening met de vertraagde start/stop functie.
- De langzame modus zorgt voor een extra stille motor.
- Gesynchroniseerde tuimelsnelheid voor alle jaloezieën.
- Werkt op batterijen om montage, bediening
en onderhoud simpel te houden.
- Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid.
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Vouwgordijnen
Geraffineerde stijl
Luxaflex® Vouwgordijnen voegen een geweldige stijl toe aan je
ramen, de zachte stoffen geven elke kamer een luxe uitstraling. Ons
assortiment lichtfilterende en verduisterende stoffen met speciale
voeringen kun je afstemmen op je gordijnen door verschillende
stoffen en transparanties te combineren.

Lichtregulering opnieuw bedacht –
PowerView® Automation
Vanaf nu kun je in je hele woning met een druk op de knop, via
je scherm of de remote, het natuurlijk licht reguleren. Je hoeft
je PowerView® Automation bediende vouwgordijn alleen maar
te programmeren om één of alle raamdecoratie in je woning

automatisch aan te sturen, zodat elke kamer - elk moment van de
dag - de perfecte sfeer heeft.
De belangrijkste voordelen
- Je favoriete positie instellen voor een snelle en eenvoudige
bediening van je vouwgordijnen.
- Bediening met één druk op de knop om de raamdecoratie te
positioneren.
- Werkt op batterijen om montage, bediening en onderhoud simpel
te houden.
- Ontworpen voorlangdurige betrouwbaarheid.
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Een revolutionair nieuw systeem dat je

raamdecoratie automatisch bedient
op elk gewenst moment van je dag.
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Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden.
Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. ® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2021.

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een
goed ontwerp. Lichtregulering, energieefficiëntie en het gemak van gemotoriseerde
bediening zijn slechts een paar van de
innovaties die bijdragen aan de schoonheid
van elke kamer, elke dag – op maat gemaakt
en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

