Lamelgardiner
Enkel elegance til store vinduer
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Lamelgardiner
Skærm af med stilrene linjer
Lamelgardiner er flotte i store vinduer og
skaber med de lodrette linjer den perfekte
balance mellem lysindfald og afskærmning.
Når lamellerne er åbne, vil du opleve, der
lukkes masser af lys ind i rummet samtidig
med at nysgerrige blikke ikke kan kigge
direkte ind. Kollektionen indeholder
lameller i tre bredder og et hav af væv i
forskellige farver, strukturer og tætheder.
Det gør, at lamelgardinets stilrene elegance
kan pryde ethvert vindue og ethvert rum.

Udover
farve var
lyskontrol
en vigtig
faktor.
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Børnesikkerhed
Design med sikkerhed i tankerne
Hos Luxaflex® er børnesikkerhed en topprioritet. Det er vigtig del af vores designfilosofi
at sørge for, vores produkter kan bruges sikkert, også i hjem med babyer og små børn.
Du kan vælge den enkle og brugervenlige betjeningsstang, som både drejer lamellerne
og trækker dem frem og tilbage. Har du mange vinduer, vil en motoriseret løsning med
fjernbetjening eller vægkontakt være et komfortabelt valg.

Betjeningsstang
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Bæredygtige væv
Bæredygtighed er en vigtig
faktor, når vi sammensætter
vores Luxaflex® kollektioner.
Næsten alle væv er Oeko-Tex®
100 certificeret, hvilket
betyder, at ingen skadelige
kemikalier anvendes i
produktionsprocessen. Find
også PVC-frie væv, som er tildelt
Cradle-to-cradle certifikatet og
derved kan genanvendes i den
industrielle cyklus.
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Luxaflex® Lamelgardiner tilpasses nemt
skrå vinduespartier, så også vinduer til
kip kan prydes af de lodrette linjer.
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Fantastiske vævsmuligheder
I Luxaflex® kollektionen finder du stort udvalg
af mønstre, strukturer og tætheder – fra lette
transparente til mørklæggende væv. Så du
kan få den perfekte balance mellem lys og
privatliv – i en stil der passer til din bolig.

Indsyede bundlodder
Du kan vælge at få lodderne i bunden af
lamelgardinet indsyet. Så hænger de frit uden
kæde, og giver et helt enkelt udtryk.
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Luxaflex® er det perfekte valg, når du ønsker en unik og

skræddersyet gardinløsning i høj kvalitet. Med over 60 års
erfaring står Luxaflex® for et imponerende udvalg af produkter,
væv, materialer og farver, der gør dine gardindrømme til
virkelighed. Alle produkter kommer med fem års garanti.
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Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk
Rådgivning

Konsultation i hjemmet

Skræddersyet kvalitet

Problemfri montering

Hos din Luxaflex® forhandler kan
du finde inspiration, udforske
produkterne og finde lige præcis
de designs, du synes om.

Din Luxaflex® forhandler måler dine
vinduer, vurderer dit lysindfald og
guider dig til den gardinløsning,
der opfylder dine behov.

Dit gardin skræddersys og
håndlaves med omhu og sans for
detaljen.

Lad en autoriseret Luxaflex®
forhandler stå for monteringen,
og du ved samtidig, du er dækket
under vores 5 års garanti.
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