
 Rullgardiner
 Stilrent med personlig prägel
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Gör ditt hem till 
något extra med 
Luxaflex®
Älskad för sitt utseende, kvalitet och enkelhet – våra 
tidlösa, skräddarsydda rullgardiner inreder både 
moderna och klassiska hem. Att hitta den perfekta 
stilen i vårt sortiment är lätt, med vackra vävar, 
mönster och nyanser.

Med fyra olika tätheter och transparens väljer du den 
väv som matchar ditt praktiska behov och personliga 
stil.

HÅLLBARA VÄVAR
Att tillverka miljövänligt och hållbart är en av världens viktigaste 
frågor som kräver ett kollektivt ansvar, så att vi använder våra 
naturresurser så effektivt och sparsamt som möjligt. Luxaflex® 
produkter bidrar till en mer miljövänlig värld genom att hjälpa 
till att kontrollera ljus och värme, reducera energiförluster samt 
spara på nedkylnings- och uppvärmningskostnader. Vårt sätt att 
utveckla och tillverka produkter samt de materialval vi gör, bidrar 
till mer hållbara hem och en bättre värld.
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GÖR EN HÅLLBAR SKILLNAD

Luxaflex® Rullgardiner är designade med vackra 
vävar och högkvalitativa material som erbjuder 
skönhet, funktionalitet och hållbarhet. 

GreenScreen Sea-Tex® vävar är gjorda av 50 % 
återvunnen havsplast. På så sätt hjälper vi till 

att städa upp haven, en av världens mest akuta 
miljöutmaningar. 

Våra nya  vävar är gjorda av återvunnen 
polyester från PET-flaskor och finns i ett vackert 
urval färger och kvaliteter.
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LJUDABSORBERANDE VÄVAR
Vårt dekorativa utbud av akustikvävar absorberar upp till 60% av ljudet (testad 
enligt EN ISO 11654). Du kommer att märka en väsentlig skillnad med en 
förbättrad akustisk komfort som resultat. 

ANTIVIRALA VÄVAR 
Vävar med Defend™ funktion gör att virus inaktiveras upp till 99 % och minskar 
risken att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet. En 
optimal lösning i rum där extra skydd krävs.
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VACKER KOMBO
Kombinera ton i ton eller med 
kontrasterande färger och mönster för 
att skapa en stil som är lika unik som 
ditt hem i övrigt. 

VACKRA FÄRGER – NATURINSPIRERADE 
MÖNSTER – SPÄNNANDE MATERIAL
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I Luxaflex® rullgardinskollektion finns vävar i 
många olika färgtoner och nyanser baserat på de 
senaste interiörtrenderna. Välj bland vävar med 
sofistikerad linnelook, lyxig sammetskänsla eller 
naturinspirerade och unika mönster. Oavsett din 
personliga stil hittar du spännande alternativ i 
vårt sortiment.

SKÖNA FÄRGER & HÄRLIGA MÖNSTER

Låt dig inspireras

SKAPA DIN 
UNIKA DESIGN
Det fina med att måttbeställa en 
rullgardin är att du kan sätta en 
personlig touch. Välj ett avslut på dina 
rullgardiner som definierar din stil. 
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POWERVIEW® AUTOMATION 
FÖR DET SMARTA HEMMET
Tänk dig en värld där dina gardiner justeras automatiskt, så att du får 
den perfekta känslan och komforten i ditt hem; morgon, middag och 
kväll. Via PowerView® App, fjärrkontroll eller röststyrning kan du njuta 
av perfekt ljus och avskildhet, samtidigt som det är energieffektivt och 
vardagsbekvämt. 

Det bästa av allt är att du kan ansluta PowerView® till ditt befintliga 
smarta hem-system som t.ex. Google Assistant, Apple Homekit, 
Amazon Alexa med flera.
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DESIGN MED FOKUS PÅ 
SÄKERHET
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 små barn. Från 
enkel manuell betjäning till automatiserade system erbjuder 
vi olika innovativa alternativ, samtliga med säkerhet, komfort 
och stil i åtanke. 

LITERISE®
En minimalists dröm. Med vårt LiteRise® system höjer 
och sänker du dina rullgardiner enklare än någonsin. Du 
tar bara ett lätt tag i underlisten för att sänka eller höja 
gardinen och placerar rullgardinen precis där du önskar. 
Ingen betjäningslina – snyggt och estetiskt och framför allt 
barnsäkert.

SOFTRAISE®
Med SoftRaise® fjäder i gardinen tar du bara ett lätt tag i 
underlisten och sänker gardinen till önskad höjd. För att höja 
gardinen drar du försiktigt i underlisten och släpper gardinen 
så rullar gardinen upp automatiskt. Smidigt och enkelt! 
Draglina finns som tillval vilket gör det möjligt att även nå 
fönster som sitter högt upp. Stilren och barnsäker. 
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RULLGARDINENS OLIKA 
MÖJLIGHETER
Våra skräddarsydda rullgardiner passar inte 
bara vanliga fönster, utan även vippfönster 
och dörrar som öppnas inåt, altandörrar och 
takfönster – och du öppnar och stänger fönstret 
utan att gardinen är i vägen. 
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SKYLIGHT RULLGARDINER 
Ett takfönster ger rummet ett härligt 
ljusinsläpp och känslan av rymd, men 
för mycket av direkt solljus gör rummet 
olidligt varmt. Med Skylight rullgardiner 
kontrollerar du värme och ljusinsläpp för 
en mer behaglig inomhusmiljö. Öppna 
och stäng fönstret precis som vanligt. 

VIPPFÖNSTER & DÖRRAR
Rullgardin med wire håller din gardin på 
plats, även i lutande/tiltande fönster och 
dörrar.

UTMÄRKTA FÖR STORA SOM SMÅ 
FÖNSTER
Våra rullgardiner finns i ett flertal 
modeller som passar alla storlekar på 
fönster, oavsett om de är små eller 
stora, smala eller breda, höga eller låga. 
Luxaflex® Rullgardin XXL går att göra i 
storlekar upp till 16m2. Det är enkelheten 
i en rullgardin som, oavsett storlek, gör 
att den kan fungera som en vacker 
canvas, som förstärker utsikten.



Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design. 

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med smart 

home automatisering 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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