
 Gardiner der gør en forskel
Find din perfekte Luxaflex® gardinløsning
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Skønhed afhænger af øjet det ser. 
Og du er den, der ser allermest på dit 
hjem. Derfor er det kun naturligt, du 
omgiver dig med møbler og farver, 
du kan lide. Ting, der afspejler din stil 
og fortæller en historie om, hvem du 
er. Det samme gælder dine gardiner. 
De skal vække glæde, når du betjener 
dem, og når de bare er der; som en 
gennemført og gennemtænkt del af 
indretningen. Det forstår vi bedre end 
nogen anden. Luxaflex® giver dig en 
skræddersyet løsning til dit hjem, og 
gør gardindrømmen til virkelighed

Gå på opdagelse i Luxaflex® 
kollektionerne. Et overflødighedshorn 
af gardinvarianter, kvaliteter, farver og 
mønstre. Flere hundrede forskellige 

væv frister – alle designet med sans for 
detaljen og fokus på kvaliteten.

Børnesikkerhed er en integreret 
del af vores designfilosofi, og vi har 
introduceret en række børnesikre 
produkter og løsninger for at fjerne 
den potentielle fare, som snore i 
gardiner udgør.

Fortab dig i de smukke udtryk i 
brochuren og se kollektionerne hos 
din forhandler, som er uddannet i 
at vejlede til den perfekte Luxaflex® 
gardinløsning. Du kan også hente 
mere inspiration på www.luxaflex.dk. 
Vores ønske er nemlig det samme som 
dit: At du vælger det gardin, der er 
skønnest i dine øjne.
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Med det fleksible Twist® Rullegardin 
fra Luxaflex® får du moderne, stilrene 
gardiner. Justér let gardinet og nyd 
de transparente og tætte striber, som 
glider forbi hinanden og regulerer lyset 
som penselstrøg gennem hele huset. 
Resultatet er et varieret lys, lag på lag, 
som bløder stemningen op og giver 
dig lysindfald med et twist. Du kan helt 
enkelt selv vælge stribernes placering 
og dermed afgøre hvor meget lys du 

ønsker i rummet eller hvor meget du 
vil skærme af for nysgerrige blikke 
udefra.

Twist® fås i forskellige stribebredder, 
der hver især giver et unikt udtryk 
i vinduet. Vælg mellem striber på 
7,5, 11 og 13,5 cm. Kast dig ud i et 
overflødighedshorn af valgmuligheder 
med væv i forskellige farver, strukturer 
og mønstre.

 Twist® Rullegardin
Smukke transparente striber. Uendelig fleksibilitet. 
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“Med Twist® får vi tre 
ting på en gang; kontrol 
over lyset, vi bevarer 
udsynet og sikrer 
privatlivets fred”

SCAN MED LAYAR
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Er du til det helt enkle look uden dikke-
darer – eller drømmer du om gardiner, 
der understreger den romantiske indret-
ning med fine detaljer? Uanset hvad dit 
hjerte banker for stilmæssigt, findes der 
et rullegardin, der slår i takt. Vælg blandt 
hundredvis af væv og skab en gennem-
gående stil overalt i hjemmet eller vov 
dig ud på dybere vand og indret med 
forskellige udtryk i de enkelte rum. Kun 
fantasien sætter grænser.

Rulle-
gardin
Stilrent med personligt 
præg

Lys er godt for både krop og sjæl. 
Og med Facette® kan du være sikker 
på at kunne justere lysindfaldet, så 
det passer til både humør og behov. 
Facette® er specialudviklet til at 
skærme for den skarpe sol – uden at 

skærme for lyset. Gardinets lagdelte 
striber danner i nedrullet tilstand 
smukke, stilrene linjer, som lukker lyset 
ind og får dit hjem til at tage sig ud fra 
sin bedste side, når solen rammer dine 
vinduer.

 Facette®

Bløde væv til raffinerede lysindfald

SCAN MED LAYAR

“Mine børn 
elsker at omgive 
sig med farver”

SCAN MED LAYAR



Plissé-
gardin
Enkle udtryk med 
utallige muligheder

Fine folder, smukke farver og unikke 
stoffer. De stramme linjer går hånd i 
hånd med bløde plisséer og skaber 
et på en gang klassisk og moderne 
udtryk. Plisségardinet er mulighedernes 
gardin. Det fås til alle vinduesfaconer 
og med mange forskellige 
betjeningsmuligheder.

Så uanset hvad du søger, findes der et 
Luxaflex® plisségardin, der matcher din 
stil og dit behov.
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“De farverige gardiner 
skaber en fantastisk 
kontrast til det lyse rum”

LiteRise® betjeningssystemet gør at du hæver og 
sænker gardinet nemmere end nogensinde og er 
designet med tanke for børns sikkerhed. Gardinet er 
helt fri for betjeningssnore og hæves med et let skub 
på underlisten. Du placerer nemt gardinet i præcis den 
højde, du ønsker.
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Duette® fås i et bredt udvalg af 
smukke tekstiler og i tre tætheder. 
Den unikke celle-konstruktion 
skaber isolerende luftlommer og 
gør det dobbelte plisségardin 
til en af de mest energieffektive 
løsninger. Og ikke kun i de 
kolde måneder. Mens Duette® 
om vinteren holder på varmen, 
skærmer det om sommeren 
for solen, så rumtemperaturen 
holdes nede. Duette® passer til alle 
vinduesfaconer og størrelser.

De unikke betjeninger, LiteRise® 
og SmartCord®, er blevet designet 
med sikkerhed, komfort og 
elegance i tankerne.

 Duette®

Smukke rammer om 
et godt indeklima

“Gardinerne er 
ikke kun smukke, 
de giver også vores 
hjem et bedre 
indeklima”

SCAN MED LAYAR
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Silhouette® forener rullegardinets 
lethed og persiennes funktionalitet 
i en nyskabende løsning, der skaber 
det smukkeste lysindfald i dit hjem. 
To transparente væv filtrerer lyset og 
bløder det op, inden det lukkes ind 
i rummet. Og det bedste af det hele 
er, at Silhouette® ikke alene vil klæde 
dine vinduer. Det skærmer også for op 
mod 63% af solens UV-stråler, så dine 
møbler og gulve ikke falmer i solen.

Silhouette® med PowerRise®
Få en motoriseret løsning med 
PowerRise® betjening. Gardinet 
justeres med et enkelt tryk på en knap 
og gør betjeningen nem og behagelig. 
Den ultimative løsning med tanke 
for børns sikkerhed samt til svært 
tilgængelige vinduer.

Silhouette®

En verden af stemningsfulde lysindfald

“Silhouette® giver 
mit hjem et 
eksklusivt og 
moderne look”



Store vinduer danner de perfekte 
rammer om en smuk udsigt. Men de 
åbner også op for nysgerrige blikke 
udefra. Så vil du værne om privatlivet 
uden at lukke omverdenen ude, er 
lamelgardiner et oplagt valg. De stilrene, 
lodrette lameller tilfører rummet en 
moderne elegance og giver dine vinduer 
det bedste af to verdener. Du lukker 
masser af lys ind – og kan på et øjeblik 
med et enkelt drej af lamellerne skabe 
en hyggelig, uforstyrret stemning.

De ekstra brede lameller på 250 mm 
giver rummet et nyt, stilfuldt og stærkt 
udtryk. Vælg mellem et utal af farver og 
strukturer og skab præcis det udtryk, der 
matcher dit hjem.

Panelbaner er et nyt og multi-
funktionelt alternativ til store 
vinduespartier. Panelerne pla-
ceres netop der hvor behovet 
for afskærmning er. Et Luxaflex® 
panelgardin er lavet af rullegar-
dinsvæv, og hænger derved helt 
lige, hvilket understreger gardi-
nets stramme look.

14 15

 Lamel-
gardin
Enkel elegance til store 
vinduer

“At få et stilrent 
udtryk til vores store 
vinduespartier var en vigtig 
del af indretningen”

Nyd den naturlige skønhed af tekstiler i liftgardins-
kollektionen. Uanset om du vælger lette 
transparente stoffer eller en mere kraftig kvalitet, får 
du et gardin, der ligner en million – og som sætter 
prikken over i’et i ethvert vindue. Sammensæt dit 
eget unikke Luxaflex® Liftgardin ud fra den brede 
kollektion af eksklusive væv og forskellige modeller. 
Kollektionen består af et balanceret udvalg af 
smukke ensfarvede tekstiler, fine strukturvæv og 
luksuriøse designs.

Top Down / Bottom Up
Med Top Down/Bottom Up modellen kan du 
betjene toppen og bunden af gardinet uafhængigt 
af hinanden.

Liftgardin
Fine detaljer til smukke hjem
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Luxaflex® introducerede persiennen 
i 1950’erne, og siden er persiennen 
blevet et vedvarende designikon 
til vinduer. Den brede kollektion 
tilbyder flere lamelbredder, fra 
sofistikerede fine lameller til 
markante og brede lameller for 
et nærmest majestætisk visuelt 
udtryk. Uanset vinduesstørrelse har 
Luxaflex® mange unikke løsninger 
og dekorative muligheder.

Med et utal af farver og designs kan 
du vælge den løsning, der passer til 

din individuelle smag og personlige 
stil. 

Det innovative MegaView® system 
bygger på den velkendte 25 mm 
persienne. Den samler lamellerne 
parvis, når persiennen åbnes, og 
lader lyset strømme ind gennem 
de bredere åbninger og giver 
dobbelt udsyn. Persiennen lukker 
som en traditionel persienne ved at 
lamellerne glider fra hinanden.

Persienne
Kontroller lyset med klassisk design

Med sin naturlige skønhed har 
træ længe været en inspiration og 
glæde. Træets varme elegance og 
beroligende tilstedeværelse giver en 
velkommen kontrast til det moderne 
travle liv. Luxaflex® Træpersienner 
bringer alle disse kvaliteter hjem til dig.

Næsten alle Luxaflex® Træpersienner er 
fremstillet af FSC-certificeret træ.

SCAN MED LAYAR

Træ-
persienne
Byd naturens skønhed 
og varme indenfor
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 Forhandlerinformation
Luxaflex® skaber innovative, 
specialfremstillede gardinløsninger 
skræddersyet præcist til dig. Alle 
vores produkter kombinerer den 
nyeste teknologi med stolt håndværk 
og kun de bedste materialer. Vælg 
mellem eksklusive gardinvarianter i 
et endeløst udvalg af væv, materialer 
og farver inklusiv branchen mest 
nyskabende motor- og manuelle 
betjeningssystemer.

Luxaflex® ser det som en af sine 
fornemmeste opgaver at skabe 
gardinprodukter, der kan spare energi 
på den naturlige måde. ”Keen on 
Green” er et initiativ hvis formål er at 

fremme de energibesparende fordele 
ved et Luxaflex® gardin. Ligeledes 
har vi et stort engagement i at 
skabe miljørigtige produkter på en 
bæredygtig måde.

Find mere inspiration på 
www.luxaflex.dk, hvor du også kan 
finde nærmeste forhandler. Alle vores 
forhandlere er uddannede og vil vise 
dig vores brede kollektioner, give råd 
omkring børnesikkerhed samt vejlede 
til den perfekte gardinløsning for dig 
og dit hjem.

Hos Luxaflex® har børns sikkerhed 
topprioritet. At gøre produkter mere 
sikre for husstande med spædbørn og 
småbørn er en integreret del af vores 
designfilosofi. Luxaflex® tilbyder mange 
innovative betjeningssystemer, fra 

snorløse alternativer til motoriserede 
løsninger, alle designet med sikkerhed, 
komfort og skønhed i tankerne. Vælg 
fra en bred vifte af farver og materialer 
og gør børneværelset mere sikkert i 
dag.

 Børnesikkerhed
Designet med tanke for sikkerhed og komfort

Børnesikre løsninger Andre sikkerhedsanordninger

Duette® SmartCord®, LiteRise®, Skylight udspændte 
modeller, greb, motorisering

Snor- og kædestrammer, snorholder, 
børnesikker snorsamler

Plisségardin SmartCord®, LiteRise®, Skylight, udspændte 
modeller, greb, motorisering

Snor- og kædestrammer, snorholder, 
børnesikker snorsamler

Persienne Udspændte modeller, Skylight, motorisering Kædestrammer, snorholder, børnesikker 
snorsamler

Rullegardin LiteRise®, Softraise, alm fjeder, Skylight, 
drejestang, motorisering

Kædestrammer

Twist® Rullegardin Drejestang, motorisering Kædestrammer

Silhouette® UltraLift™,  PowerRise®, motorisering Snorstrammer

Træpersienne Motorisering Snorholder, børnesikker snorsamler

Lamelgardin Motorisering Snor- og kædestrammer

Liftgardin Motorisering Kædestrammer, snorholder, børnesikker 
snorsamler, click-ring

Facette® Kædestrammer
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For en enestående og unik skræddersyet 
gardinløsning er Luxaflex® et perfekt valg.

Med mere end 60 års erfaring garanterer 
Luxaflex® for et imponerende udvalg af 
produkter, væv, materialer og farver, der gør dine 
gardindrømme til virkelighed. Alle produkter 
er med 5 års garanti.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Find din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.dk

Denne brochure er forbedret med interaktivt indhold 
Download gratis Layar App på din enhed, scan siderne med 
Layar logo og opdag det interaktive Luxaflex® indhold.

luxaflex.dk

For at sikre din oplevelse 
med Luxaflex® er helt i top, 
sælges vores produkter 
udelukkende af professionelle 
og uddannede forhandlere. 
Vores eksperter vil besvare 
dine spørgsmål, tilbyde 
besøg i hjemmet for 
opmåling og fremvisning 
af prøver samt sørge for at 
bestille dit skræddersyede 
produkt efter dine nøjagtige 
specifikationer.
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