
 Lamellgardiner
 Enkel elegans för stora fönster
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Luxaflex® 
design och 
hantverk 
Luxaflex® Lamellgardiner är tillverkade 

med precision enligt dina specifika val och 

inredningsstil. Från exklusiva material till 

smidig användning - Du får förstklassig 

designkvalitet med hållbarhet och stil.

DE SENASTE TRENDERNA
Våra designers lät sig inspireras av de 

senaste inredningstrenderna för att ge dig 

spännande färger och material i modern 

och tidlös stil som passar ditt hem.
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TILLVERKAT AV ÅTERVUNNEN PLAST FRÅN HAVET: 
GREENSCREEN SEA-TEX® NXT

Vår senaste tyginnovation GreenScreen Sea-Tex® 

är världens första gardintyg tillverkat av 50 % 

återvunnen plast från havet. Bra både för hemmet 

och för miljön.
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LEVA HÅLLBART
Vi bryr oss om miljön. Våra gardinlösningar hjälper till 

att hantera värme och ljus vid fönstret, vilket gör ditt 

hem mer energieffektivt och hållbart. Materialen vi 

använder är till exempel Cradle to Cradle Certified™. 

En internationellt erkänd certifieringen som visar på 

kontinuerlig förbättring och innovation i produkter 

och processer.
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FÖRBÄTTRA AKUSTIKEN I DITT HEM

Få mer lugn och ro med våra lyxiga akustiska vävar Riff och Sedna, som är utformade för att 

förbättra rummets inre akustik genom att absorbera omgivningsljud och eko.
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Om du vill ha en modern look kan du välja insvetsade 

bottentyngder, som också eliminerar behovet av 

stabiliserande bottenkedja längs den nedre delen av 

lamellgardinen. Det skapar ett ännu snyggare utseende 

och är perfekt för fönster där det är mycket rörelse eller 

dörröppningar som barn och husdjur använder.

Skapa din personliga gardin genom att kombinera 

enfärgade lameller med mönstrade i samma nyans. 

Du väljer också färg på skenan - svart, vit eller aluminium - 

allt för att skapa just din unika lamellgardin.
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DESIGNALTERNATIV



9

FLEXIBILITET I FÖNSTRET

Oroa dig inte för fönster med ovanliga mått eller 

vinklar. Luxaflex® Lamellgardiner kan tillverkas 

för att passa vinklade fönster, burspråk och 

fönstersektioner med olika höjd.
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POWERVIEW® AUTOMATION

Med PowerView® Automation kan du styra dina gardiner via din 

smarttelefon, Pebble® fjärrkontroll eller rösten och låta dem bli en 

del av ditt smarta hem. Du kan använda dem som väckarklocka, till 

att få ditt hem att se bebott ut när du är iväg eller styra ljusinsläppet 

under dagen – helt automatiskt. PowerView® fungerar med t.ex. 

Apple HomeKit, Amazon Alexa och Google Home.
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BETJÄNINGSMÖJLIGHETER
Från manuell kontroll med dragstav till motordrivna alternativ - Det finns 

många sätt att få enkel, smidig och barnsäker manövrering av dina Luxaflex® 

Lamellgardiner.

DESIGN MED FOKUS PÅ SÄKERHET 
Luxaflex® erbjuder flertalet innovativa betjäningar, som har utvecklats med 

fokus på säkerhet, komfort och estetik. Allt från olika varianter utan snöre 

och lina, till fullt motoriserade system. Din Luxaflex® återförsäljare ger dig 

expertrådgivning om vilken betjäning som passar bäst för ditt hem och dina 

fönster. Hos Luxaflex® är barnsäkerheten alltid av högsta prioritet. Det är en 

viktig del av vår designfilosofi att se till att våra gardiner ska vara säkra att 

använda i hem där det finns bebisar och små barn.
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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

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se

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.
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