
 Gardiner som gör skillnad
Unik, skräddarskydd solavskärmning för dina fönster

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
INTERAKTIVT INNEHÅLL



Skönheten sitter i betraktarens ögon, 
brukar man säga. Och vad ser du mest 
varje dag, om inte ditt hem. Därför 
är det viktigt att du omger dig med 
möbler och färger som just du tycker 
är vackra. Saker som speglar dig och 
din stil och som berättar en historia 
om vem du är. Detsamma gäller dina 
gardiner. De ska väcka glädje när de 
används och tillföra skönhet i ditt 
hem – det förstår vi bättre än någon 
annan. Därför är varenda en av våra 
gardiner unika, så att du kan få en 
skräddarsydd lösning till ditt hem och 
göra drömmen till verklighet.

Gå på upptäcktsfärd i kollektionerna 
från Luxaflex® – en uppsjö av färger, 
mönster, tyger och varianter. Välj bland 

flera hundra olika vävar, där detaljer 
och kvalitet är i fokus. 

Även barnsäkerhet är en integrerad 
del i vår designfilosofi. Därför har 
vi introducerat en rad barnsäkra 
produkter och lösningar som gör ditt 
hem till en säker miljö för små barn att 
vistas i. 

Dröm dig bort en stund när du 
bläddrar i den här broschyren och 
gör sedan ett besök hos din lokala 
Luxaflex® återförsäljare. Eller varför 
inte titta in på vår hemsida  
www.luxaflex.se. Vår önskan är 
nämligen densamma som din: att du 
ska hitta den gardin som är vackrast i 
dina ögon. 

2 3

 Gör drömmen till 
verklighet

 Innehåll
 4 - 5 | Twist® Rullgardin

 6 | Rullgardiner

 7 | Facette®

 8 - 9 | Plisségardiner

 10 - 11 | Duette®

 12 - 13 | Silhouette®

 14 | Hissgardiner

 15 | Lamellgardiner

 16 | Persienner

 17 | Träpersienner

 18  | Barnsäkerhet

 19 | Om Luxaflex®

INTERAKTIVT INNEHÅLL Upptäck mer med interaktivt innehållLadda ner appen Layar gratis Scanna sidan

Denna broschyr har interaktivt innehåll 
Ladda ner appen Layar gratis till din telefon eller surfplatta. Scanna sidorna markerade med ikonen Layar 
och upptäck mer!



Med flexibla Twist® Rullgardin från 
Luxaflex® får du en modern och 
stilren gardin som passar varje 
fönster och utsikt. I takt med att du 
enkelt höjer och sänker gardinen, 
går de omväxlande transparenta och 
täta segmenten omlott och låter 
ljuset avbilda vackra linjer i rummet. 
Resultatet blir ett vackert och varierat 
ljusinsläpp som du själv reglerar för 
att skapa en skön känsla inomhus. 

Hur mycket ljus och insyn du önskar i 
rummet, bestämmer du. 

Twist® finns med olika bredder på 
segmenten, där var och en ger sitt 
unika uttryck i fönstret. Välj mellan 
segmentbredder på 7,5, 11 och 
13,5 cm. Kasta dig ut i ett hav av 
valmöjligheter och välj bland olika 
färger, strukturer och mönster. 

 Twist® Rullgardin
Vackra transparenta ränder med oändlig 
flexibilitet 
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SCANNA MED LAYAR

“Med Twist® får du tre 
goda ting i ett: kontroll 
över ljuset, önskad 
utsikt och ostört 
privatliv”
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Föredrar du den mer stilrena looken 
utan krusiduller eller drömmer du om 
gardiner som förstärker den romantiska 
inredningen? Oavsett vad ditt hjärta 
slår för, rent stilmässigt, finns det en 
rullgardin som slår i takt. Välj bland 
hundratals olika vävar och skapa en 
genomgående stil i hemmet eller våga 
dig ut på djupare vatten och inred 
med olika stilar i varje rum. Det är bara 
fantasin som sätter gränser. 

Rull-
gardiner
Stilrent med personlig 
prägel

Ljus gör gott för både kropp och själ. 
Och med Facette® kan du justera 
ljusinsläppet så att det passar både 
humör och behov. Facette® är speciellt 
ämnad till att skärma av den skarpa 
solen, utan att för den delen stänga 

ute ljuset. I nerrullat läge, med solens 
strålar mot fönstret, leker gardinens 
skiktade väv vackert med ljuset och 
visar upp ditt hem från sin bästa sida. 

Facette®

Sofistikerad avskärmning med sköna linjer 

“Mina barn 
älskar att omge 
sig med färger”

SCANNA MED LAYAR

SCANNA MED LAYAR



Plissé-
gardiner
Unika uttryck för en 
personlig stil

Fina veck, vackra färger och unika vävar. 
De strama linjerna går hand i hand med 
mjuk plissering och skapar ett både 
klassiskt men också modernt uttryck. 

Plisségardinen är möjligheternas gardin. 
Den passar alla fönsterformer och finns 
med många olika betjäningsmöjligheter. 
Oavsett vad du söker, finns det en 
Luxaflex® plisségardin som matchar din 
stil och ditt behov.
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“De färgrika gardinerna 
skapar en fantastisk 
kontrast till det i övrigt vita 
rummet”

LiteRise® betjäningssystem gör att du höjer och sänker 
gardinen enklare än någonsin och är designad 
med barns säkerhet i åtanke. Gardinen är helt utan 
betjäningingslina och regleras med ett lätt tag i 
underlisten. Du placerar gardinen i precis den höjd 
du önskar. 
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Duette® har ett stort urval vackra 
textiler, i tre transparenser. Den 
unika cell-konstuktionen skapar 
ett isolerande lager som gör den 
dubbla plisségardinen till en av 
marknadens mest energieffektiva. 
Och det gäller inte bara de kalla 
månaderna. Duette® håller värmen 
inne på vintern men skärmar 
också av solen på sommaren, så 
att inomhustemperaturen kan 
hållas nere. Duette® passar alla 
fönsterformer och storlekar. 

De unika betjäningarna, LiteRise® 
och SmartCord® är framtagna med 
säkerhet, komfort och elegans i 
åtanke.

Duette®

Vacker inramning 
för en behaglig 
atmosfär

“Gardinerna är inte 
bara vackra, 
de ger också vårt 
hem ett bättre 
inomhusklimat”

SCANNA MED LAYAR
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Silhouette® förenar rullgardinens 
lätthet och persiennens funktionalitet 
i en nyskapande gardin som ger det 
allra vackraste ljusinfall i ditt hem. Två 
transparenta vävar filtrerar ljuset och 
mjukar upp det innan det når rummet 
och de vågräta lamellerna kan vara 
öppna eller stängda beroende på hur 
mycket insyn eller utsikt du vill ha. 
Silhouette® är inte bara vacker. Den 
skärmar också av upp till 63% av solens 

UV-strålar så att dina möbler inte 
skadas eller bleks.

Silhouette® med PowerRise®
Skaffa en motoriserad betjäning med 
PowerRise®. Gardinen justeras med 
ett lätt klick vilket gör betjäningen 
både enkel och bekväm. Den ultimata 
lösningen med tanke på barnsäkerhet 
och svårtillgängliga fönster. 

Silhouette®

Stämningsfullt ljus med vacker avskärmning

“Silhouette® ger 
mitt hem en 
exklusiv och 
modern look”



Stora fönster är den perfekta ramen för 
en vacker utsikt. Men det öppnar också 
upp för nyfikna blickar. Vill du värna om 
privatlivet, utan att stänga av omvärlden 
helt, är lamellgardinen ett perfekt val. De 
stilrena, lodräta lamellerna tillför rummet 
en modern elegans och ger dina fönster 
det bästa av två världar. Du får in massor 
av ljus och kan på ett ögonblick, med ett 
enkelt drag, dra för lamellerna och få det 
mysigt och stämningsfullt inomhus. 

De extra breda lamellerna på 250 mm 
ger rummet ett nytt och kraftfullt uttryck. 
Välj mellan olika färger och strukturer för 
att skapa precis den look som matchar 
ditt hem. 
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 Lamell-
gardiner
Enkel elegans med 
funktionalitet

“Ett stilrent uttryck 
i de stora fönsterpartierna 
är en viktig del i vår 
inredning”

Njut av den naturliga skönheten i textilerna 
som ingår i hissgardinskollektionen. Oavsett 
om du väljer lätta transparenta tyger eller 
kraftigare kvaliteter får du en gardin utöver 
det vanliga. Skapa din egna unika Luxaflex® 
hissgardin utifrån exklusiva vävar och 
olika modeller. Kollektionen består av ett 
balanserat urval vackra enfärgade textiler, fina 
strukturerade vävar och luxuösa mönster.

Top Down / Bottom Up
Med modellen Top Down / Bottom Up 
betjänar du toppen och botten av gardinen 
oberoende av varandra. 

Hissgardiner
Enkelhet, rena linjer och vackra detaljer

Paneler är ett funktionellt 
alternativ till stora fönsterpartier. 
Panelerna placeras precis där 
behovet för avskärming är. 
Luxaflex® panelgardiner är 
tillverkade av rullgardinsväv 
och hänger därmed helt rakt 
vilket hjälper till att understryka 
gardinens strama look.
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Luxaflex® introducerade persiennen 
på 1950-talet och sedan dess har 
den varit en bestående designikon 
i fönster. Den breda kollektionen 
erbjuder flera lamellbredder; från 
sofistikerade tunna lameller till 
markanta och breda lameller. 
Oavsett fönsterstorlek har Luxaflex® 
många unika lösningar och 
dekorativa möjligheter. Med en 
mängd färger och mönster kan du 
välja den persienn som passar din 
smak och personliga stil. 

MegaView®
Innovativa MegaView® bygger på 
den välkända 25 mm persiennen. 
MegaView® samlar lamellerna 
parvis, så att mellanrummet 
mellan lamellerna blir dubbelt så 
stort då persiennen är öppen. När 
den stängs glider lamellerna ifrån 
varandra och i stängt läge ser den ut 
som en helt vanlig persienn.

Persienner
Kontrollerar ljuset med klassisk design

Med sin naturliga skönhet har trä 
länge varit ett material att inspireras 
av. Träets varma elegans och lugnande 
närvaro ger en välkomnande kontrast 
till det moderna hektiska livet. 
Luxaflex® träpersienner ger dig och ditt 
hem alla dessa kvaliteter. 

Nästan alla Luxaflex® träpersienner är 
framställda av FSC-certifierat trä.

Trä-
persienner
Bjud in naturens värme 
och skönhet

SCANNA MED LAYAR
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 Om Luxaflex®

Luxaflex® skapar innovativa, 
specialframställda gardinlösningar 
skräddarsydda efter dina mått. Alla 
våra produkter kombinerar den 
senaste teknologin med stolt hantverk 
integrerat med de bästa materialvalen. 
Välj bland exklusiva gardinvarianter i 
en uppsjö vävar, material och färger, 
tillsammans med branschens mest 
nyskapande, motoriserade och 
manuella, betjäningssystem. 

Luxaflex® ser det som en av 
sina främsta uppgifter att skapa 
gardinlösningar som kan spara energi 
på ett naturligt sätt. ”Keen on Green” 
är ett initiativ som syftar till att främja 

de energibesparande fördelarna med 
en gardin från Luxaflex®. Likaså har 
vi ett stort engagemang i att ta fram 
produkter på ett miljömässigt hållbart 
sätt. 

Du hittar mer inspiration på 
www.luxaflex.se, där du också hittar 
din närmaste återförsäljare. Alla våra 
återförsäljare är utbildade och redo 
att vägleda dig genom våra breda 
kollektioner så att du kan vara säker på 
att hitta den perfekta gardinlösningen 
för dig och ditt hem. 

Hos Luxaflex® har barns säkerhet 
topprioritet. Att göra produkterna 
ännu säkrare för hushåll med spädbarn 
och mindre barn är en integrerad del 
i vår designfilosofi. Luxaflex® erbjuder 
många innovativa betjäningssystem, 

från linlösa alternativ till motoriserade 
lösningar, samtliga designade med 
säkerhet, komfort och skönhet i åtanke. 
Välj från ett brett urval färger och 
material, och gör ditt hem säkrare 
redan idag. 

 Barnsäkerhet
Designad med säkerhet och komfort i åtanke

Barnsäkra lösningar Andra säkerhetslösningar

Duette® SmartCord®, LiteRise®, Skylight, uppspända 
modeller, handtag, motorisering

Lin- och kedjespännare, linhållare, barnsäker 
linsamlare

Plisségardiner SmartCord®, LiteRise®, Skylight, uppspända 
modeller, handtag, motorisering

Lin- och kedjespännare, linhållare, barnsäker 
linsamlare

Persienner Uppspända modeller, Skylight, motorisering Kedjespännare, linhållare, barnsäker linsamlare

Rullgardiner LiteRise®, Softraise, vanlig fjäder, Skylight, 
snäckväxel, motorisering

Kedjespännare

Twist® Rullgardiner Snäckväxel, motorisering Kedjespännare

Silhouette® UltraLift™, PowerRise®, motorisering Linspännare

Träpersienner Motorisering Linhållare, barnsäker linsamlare

Lamellgardiner Motorisering Lin- och kedjespännare

Hissgardiner Motorisering Kedjespännare, linhållare, barnsäker linsamlare, 
click-ring

Facette® Kedjespännare



Hitta din närmaste Luxaflex® återförsäljare på luxaflex.se

Denna broschyr har interaktivt innehåll 
Ladda ner appen Layar gratis till din telefon eller surfplatta. 
Scanna sidorna markerade med ikonen Layar och upptäck 
mer.INTERAKTIVT INNEHÅLL

Luxaflex® är det självklara valet när det gäller 
skräddarsydd solavskärmning av hög kvalitet.
 
Med mer än 60 års erfarenhet på marknaden 
erbjuder Luxaflex® ett imponerande urval 
modeller, vävar, material och färger som gör dina 
gardindrömmar till verklighet. På alla produkter 
gäller fem års garanti.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Al
l r

ig
ht

s r
es

er
ve

d.
 U

na
ut

ho
ris

ed
 c

op
yi

ng
 is

 p
ro

hi
bi

te
d.

 T
ec

hn
ic

al
 d

at
a 

su
bj

ec
t t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t n

ot
ic

e.
 N

o 
rig

ht
s c

an
 b

e 
de

riv
ed

 fr
om

 c
op

y,
 te

xt
 p

er
ta

in
in

g 
to

 il
lu

st
ra

tio
ns

 o
r s

am
pl

es
. 

Su
bj

ec
t t

o 
ch

an
ge

s i
n 

m
at

er
ia

ls,
 p

ar
ts

, c
om

po
sit

io
ns

, d
es

ig
ns

, v
er

sio
ns

, c
ol

ou
rs

 e
tc

., e
ve

n 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 ®
 R

eg
ist

er
ed

 tr
ad

em
ar

k.
 A

 H
un

te
rD

ou
gl

as
® 

pr
od

uc
t. 

©
 C

op
yr

ig
ht

 H
un

te
rD

ou
gl

as
® 

20
14

.

luxaflex.se

För att din upplevelse av 
Luxaflex® ska bli den allra 
bästa, samarbetar vi med 
professionella och kunniga 
återförsäljare som besvarar 
dina frågor, erbjuder 
mätning och montering samt 
vägleder dig i köpet så att din 
produkt alltid motsvarar dina 
förväntningar.
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