
 The Art of Window Styling
Skräddarsydda gardiner till dina fönster
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Vackra fönster och rätt ljusinsläpp kan förändra det 
mesta – rummet, trivseln och din känsla
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I över sextio år har vi skapat vackra fönster genom våra 
exklusiva och skräddarsydda gardiner, anpassade efter 
fönstrets storlek och form. På Luxaflex®  är fantastisk design 
grunden till fantastiska produkter – kontroll av ljusinsläpp, 
energieffektivitet, avskildhet och barnsäker manövrering är 
bara några av de funktioner som gör ditt hem smartare och 
dina fönster mer eleganta. 

Innovation – Kvalitet – Elegans
Vårt internationella designteam skapar exklusiva och 
trendiga färger, mönster och former så att du kan hitta 
det som passar din personliga stil bäst. Vårt engagemang 
i kvalitet innebär att alla produkter i vår kollektion har 
genomgått stränga tester för att uppfylla Luxaflex® 
kvalitetsgaranti så att de kan erbjuda behaglig stämning och 
vacker ljuskontroll i många år framöver.

Hållbar design
Luxaflex® bidrar till en mer hållbar och hälsosam miljö 
genom noggrant uttänkt design av innovativa produkter, 
ansvarsfullt val av produktmaterial samt val av moderna och 
hållbara tillverkningstekniker. Återvinning av material och 
mindre avfall för deponering är en grundläggande del i vårt 
engagemang. 

Energieffektivitet
Så mycket som 50% av den energi som används för att 
värma eller kyla en bostad kan gå förlorad genom fönstren. 
Därför har Luxaflex® tagit fram solskydd med maximal 
energieffektivitet som hjälper dig isolera ditt hem mot 
värme och kyla året runt.

Avskildhet och kontroll av ljusinsläpp
Våra produkter erbjuder en mängd olika flexibla 
valmöjligheter för avskildhet och kontroll av ljusinsläpp, och 
finns i ett exklusivt utbud av tyger och material som reglerar 
ljusinsläppet, från skirt till tätt till mörkläggande. Våra 
innovativa manuella och motoriserade betjäningssystem 
ger dig ytterligare flexibla valmöjligheter för avskildhet och 
kontroll av ljusinsläpp.

Konstruerade med säkerhet i åtanke
Det finns en rad sätt för dig att säkert och smidigt hantera 
dina Luxaflex®-produkter med innovativ och barnsäker 
styrning för alla fönster i ditt hem. Luxaflex® erbjuder många 
valmöjligheter för ökad barnsäkerhet, allt från linlösa till helt 
motoriserade system. 

Få expertrådgivning
Tillsammans med din lokala Luxaflex®-expert kan du 
söka efter inspiration till ditt rum, och titta närmare på de 
produkter och material du föredrar.

www.luxaflex.se
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 Energieffektiv elegans
Duette®

Över 50% av den energi som används för att värma eller kyla en 
bostad kan gå förlorad genom fönstren. Därför har vi tagit fram 
Luxaflex® Duette® som bidrar till att hålla ditt hem behagligt 
svalt under sommaren och komfortabelt varmt under vintern. 
Vår Duette® Architella® är en branschledande innovation och 
nästa generation inom energieffektivitet. Gardinens patenterade 
dubbla vaxkakestruktur med tre luftfickor bidrar till att minska 
värmeförlusten genom fönstret med 40%. Duette® förbättrar 
energieffektiviteten och kan även förbättra akustiken i rummet.
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Reglerar ljusinfallet och isolerar 
ditt hem året runt
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Visa din personliga stil
Rullgardiner

Släpp loss din personlighet i detaljerna. Luxaflex® 
Rullgardiner kombinerar trendig design, praktiska 
funktioner och prisbelönt betjäning för alla rum i ditt hem. 
Flera av våra Rullgardiner är inte bara snygga utan även 
fukt- och värmetåliga eftersom den speciella DustBlock®-
behandlingen är antistatisk och därmed fukt- och 
smutsavvisande. Resultatet blir en mycket hållbar gardin 
som är enkel att rengöra. 
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Klassisk 
elegans
Persienner

En verklig designklassiker som ger dig 
kontroll över ljusinsläpp och avskildhet. 
Luxaflex® introducerade dessa Persienner 
på 1950-talet och de erbjuder nu ikonisk 
och tidlös elegans med utmärkt kontroll 
över ljusinsläppet, avskildhet och 
inspirerande former. Luxaflex® Persienner 
andas kvalitet och är tillverkade av 
mycket spänstiga aluminiumlameller med 
”studsfunktion” som gör att persiennerna 
aldrig tappar formen.

Couture-kollektionen: Exklusiva former 
och sköna strukturer för en unik stil.

MegaView®-persienner: De speciella tiltfunktionerna ger dig 
dubbelt så stor utsikt jämfört med vanliga persienner.
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Uppifrån och ned eller tvärtom: Manövrera dina gardiner uppifrån, nedifrån 
eller båda två på en gång för att hitta den perfekta balansen mellan avskildhet, 
ljusinsläpp och utsikt. Denna Top-Down/Bottom-Up betjäning finns för Duette®, 
Plisségardiner , Persienner och Hissgardiner. 

Dekorativt och unikt –
hitta en variant som passar din stil
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Den eleganta stilen hos en Plisségardin går aldrig ur 
modet. Pigga upp ditt vardagsrum eller uterum, eller 
förvandla sovrummet till en avslappande och fridfull 
oas. Plisségardiner passar även utmärkt in i vippbara 
dörrar, fönster och takfönster. De passar perfekt in i 
fönster- eller dörrbågen utan att hål behöver göras – 
för ett snyggt och elegant slutresultat. 

 Skarpa veck
Plisségardiner
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Mjuka eleganta vävar med
unik kontroll av ljusinsläppet
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Skön elegans 
i tyg 
Facette®

Facette® är en handgjord gardin som sprider ut ett milt ljus, de 
praktiska funktionerna gör att du enkelt kan höja eller sänka 
gardinen i både den helt stängda och helt öppna positionen. 
Arrangera de transparenta och täta omlottplacerade lagren och 
njut av avskildhet och naturligt ljus. Kvalitativ yrkesskicklighet 
kännetecknar varje detalj och gör att du kan njuta av utsikten, 
enkelt justera ljusinsläppet eller få lite extra avskildhet när du 
behöver den.
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Sofistikerad 
stil
Hissgardiner

Dekorera dina fönster med skräddarsydda vävar. Med 
sina mjuka tygveck erbjuder Luxaflex® Hissgardiner 
sann elegans åt dina fönster och en känsla av lyx i 
alla rum. Anpassa vårt sortiment av ljusfiltrerande 
och täta tyger med specialfoder till dina gardiner 
genom att kombinera olika tyger och olika grader av 
ljusgenomsläpp. 
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Elegans för 
stora fönster
Lamellgardiner

Elegant och enkelt för stora fönster. Lamellgardiner är 
en elegant och praktisk lösning för standardfönster, 
skjutdörrar och panoramafönster. Visst är det härligt 
att njuta av ljuset, men ibland kan man behöva lite 
extra skydd mot solljuset eftersom stora fönster kan 
göra rummet obehagligt varmt. Har du dessutom 
insynsproblem kan du justera lamellerna på dessa 
mångsidiga gardiner för att få extra avskildhet. Med 
stängda lameller får du skydd mot UV-strålning, något 
som skyddar dina möbler, mattor och golv mot blekning. 
Välj bland olika material, färger och mönster för att skapa 
din egen personliga stil.
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Skirt och elegant
Silhouette®

Vår enastående eleganta Silhouette® 
tar udden av även det skarpaste solsken 
och sprider ett vackert naturligt ljus i 
rummet. Silhouette® är tillverkad av två 
lager skira tyger och sprider ett mjukt ljus 
i rummet samtidigt som den filtrerar bort 
det skarpaste solljuset och UV-strålningen 
så att du kan njuta av utsikten. Med våra 
speciella screenvävar som reflekterar 
och dämpar solskenet kan du minska 
värmeinsläppet i rummet med upp 
till 25%.
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Stämningsfullt ljusinsläpp
med en exklusiv touch
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Modern känsla
Twist®

Särpräglad stil med kontroll över ljusinsläpp och avskildhet. 
Twist® gardin erbjuder ett fantastiskt elegant och enkelt sätt att 
njuta av naturligt ljus – dag som natt. Arrangera enkelt de två 
eleganta omlottplacerade vävlagren i en öppen, halvöppen 
eller helt stängd position för att skapa den perfekta känslan för 
ditt hem. Minska oönskade reflexer på tv:n och skapa diskret 
avskildhet i badrummet – välj bland snygga ränder och lekfulla 
färger, bara några exempel på de läckra tygerna i kollektionen.
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Vackert och tidlöst
Träpersienner 

Njut av naturens värme och skönhet i ditt 
hem. Luxaflex® Träpersienner finns i alla 
tänkbara förstklassiga trävarianter och 
skapar fönster med verklig tidlös elegans. 
Vår vackra skräddarsydda kollektion 

omfattar naturliga och karaktäristiska 
träslag som anskaffats etiskt och odlats 
på ett hållbart sätt i välvårdade skogar. 
Över 70% av våra träpersienner tillverkas 
av FSC®-certifierat trä. De eleganta 

persiennerna i vår konstträ-kollektion 
håller samma kvalitet som persienner i 
riktigt trä men är dessutom vattentäta 
och lämpar sig utmärkt för de varma och 
fuktiga miljöerna i kök och badrum.
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Barnsäkerhet
Konstruerade med fokus på säkerhet 

Tänk dig en värld där dina gardiner anpassar 
sig själva automatiskt, och skapar den perfekta 
atmosfären från morgon till kväll. Just detta 
är det fina med den prisbelönta PowerView®-
Motoriseringen. Du programmerar helt enkelt 
PowerView® så att gardinerna flyttas till exakt den 
position där du vill ha dem, och sedan styr du eller 
schemalägger dem med PowerView®-appen på din 
smartphone, surfplatta eller med fjärrkontrollen. 

PowerView® Motorisering finns för Duette®, 
Plisségardiner, Silhouette®, Rullgardiner, Twist®, 
Lamellgardiner, Persienner och Hissgardiner.

För oss på Luxaflex® har barnsäkerhet högsta prioritet. Att göra 
produkter säkrare för hem med spädbarn och småbarn är en 
viktig del i vår designfilosofi. Luxaflex® erbjuder flera innovativa 
betjäningssystem utformade med säkerhet, komfort och elegans i 
åtanke.

PowerView® 
Motorisering
Smarta gardiner som gör livet 
lite enklare
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LiteRise®

Det revolutionerande Luxaflex® LiteRise®-systemet gör det 
enklare än någonsin att höja och sänka dina solskydd. Med en 
enkel handrörelse trycker du upp eller drar ner gardinen, och 
den stannar precis där du vill.

LiteRise® finns för Duette®, Plisségardiner, Silhouette®, 
Rullgardiner och Persienner.

SmartCord®

Den prisbelönta Luxaflex® SmartCord® har ett utdragbart 
dragsnöre vars längd förblir konstant när du drar upp eller ner 
gardinen.

SmartCord® finns för Duette®, Plisségardiner, Sihouette® och 
Hissgardiner.

Få expertrådgivning 

Besök din lokala Luxaflex®-återförsäljare och titta närmare på våra produkter och betjäningssystem och få experthjälp med att välja rätt 
solskydd till ditt hem.
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Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se

Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design. 

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med  

en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer  

som förstärker skönheten i varje rum, varje dag  

– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Vägledning
Tillsammans med din Luxaflex® 
återförsäljare lär du känna 
produkterna och får inspiration att 
hitta rätt fönsterinredning till ditt 
hem.

Skräddarsytt
Dina gardiner är skräddarsydda och 
handgjorda ned in i minsta detalj.

Konsultation
Du får hjälp med att t.ex. mäta dina 
fönster och få råd om ljusinsläpp 
och mörkläggning.

Montering
Låt en auktoriserad återförsäljare 
för Luxaflex® installera och montera 
ditt system, så vet du att det blir 
professionellt gjort. Du är samtidigt 
berättigad till vår 5-åriga garanti på 
ditt köp.

Per Lindholm


