
Stofgardiner
Blød indramning af vinduerne
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Med PowerView® Starskinnen bliver 
gardinerne en del at dit intelligente hjem
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Lange stofgardiner er igen blevet et must i den moderne bolig. De indrammer 
vinduerne smukt og skaber en romantisk og afslappet stemning. Gardinerne må 
gerne gå fra loft til gulv og på den måde skabe en illusion om højere til loftet. 
 
Luxaflex® stofkollektion er en nøje udvalgt kollektion, der indeholder over 300 
forskellige dessiner i transparente, tætte, mørklæggende og screenkvaliteter. 
Gardinerne bliver individuelt tilpasset, og vi sikrer en høj sykvalitet, så du kan 
dyrke det unikke og understrege din personlighed i indretningen.
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Stofgardiner
Loungestemning og smukke folder

De lange 
stofgardiner 
tilfører en helt 
særlig varm 
og hyggelig 
stemning
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De lange bølgende gardiner, også kaldet loungegardiner, er 
særligt populære i den moderne bolig. De bløde folder, der 
bugter sig ensartet hele vejen igennem, er syet med et særligt 
swingbånd, der kreerer de smukkeste folder og et elegant 
farvespil. 

Et Luxaflex® Stofgardin fås i fem forskellige modeller fra Swing til 
de mere traditionelle varianter.

Favespændet og kvaliteterne spænder vidt. Du finder både 
dybe nuancer som petroleumsblå og vinrød i en kraftig velour, 
der tilfører ekstra kant og eksklusivitet, mens de lysere toner i 
et florlet hørlook i lysegrå, blå eller nude sikrer den nordiske stil. 
Det brede udvalg gør, at du kan finde præcis det gardin, der 
matcher dit behov og stil.

Alle stofferne er i højeste kvalitet og flammehæmmende for 
ekstra tryghed.

Smukke bølgende folder så langt 
øjet rækker

Tip: Kombiner 
stofgardinerne med  
en Duette® gardin-
løsning i vinduet 
for den største 
funktionalitet. 

Vælg fx et transparent 
stofgardin og et tæt 
Duette® væv. Så har du 
alle muligheder for at 
skærme for sollys og 
privatliv efter behov. 
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Liftgardiner
Du vælger et Luxaflex® Liftgardin fra 
samme stofkollektion. På den måde 
har du muligheden for at kombinere 
lange stofgardiner med liftgardiner 
og få et harmonisk udtryk.

Et Luxaflex® Liftgardin har indsyede 
vandrette aluminiumstænger, som 
gør, at gardinet hænger stramt og 
elegant. 

Ønsker du, at liftgardinet skal 
mørklægge, kan du få det foret, så det 
lukker lyset ude.

De vandrette aluminiumstænger 
tages nemt ud ved vask.
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Mørklægning

Eksklusiv opsætning

Ønsker du at sove mørkt, finder du et bredt udvalg af farver i 
vores serie Goodnight, som mørklægger rummet. De lange 
stofgardiner tilfører en skøn følelse til dit soveværelse og 
trækkes nemt for og fra efter behov - eller du kan lade dem 
køre automatisk med PowerView® Motorisering.

Du kan med fordel kombinere stofgardinet med fx et Duette®  
gardin i vinduet, som styrer lys og indsyn, uden du skal lukke 
helt af.

I vores Premium sortiment findes eksklusive stænger i stål, 
messing og sort. De fås til gardiner sat op med ringe eller til 
gardiner sat op med glidere. På den måde kan du kombinere 
fx loungegardinet på en eksklusiv og dekorativ gardinstang.

Gardinstangen kommer tilpasset på mål, og du sammen-
sætter holdere og øvrigt design, præcis som du ønsker.

Hos Luxaflex® har vi et bredt udvalg af i skinner til mange 
forskellige formål, som vælges ud fra bl.a. gardinvægt og 
monteringssted. Din Luxaflex® specialist rådgiver dig til det 
rette valg af skinne.

Fælles for alle skinner er, at de er i høj kvalitet både i udseende 
og funktion.

Stort udvalg i skinner

Gardinstænger i premium kvalitet

Du sover bedst i mørke

Når gardinskinnen skal arbejde i det skjulte
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Forestil dig en verden hvor dine gardiner justerer sig selv 
automatisk, så du får den perfekte stemning i dit hjem 
både morgen, middag og aften. Det er det fantastiske 
ved vores prisvindende PowerView® Motorisering. Du skal 
blot programmere PowerView® til at køre dine gardiner til 
lige præcis den position, du ønsker. Alt sker ved hjælp af 
PowerView® app'en på din smartphone eller tablet. Din 
lokale Luxaflex® forhandler rådgiver og viser dig alle de 
funktioner, som findes.

PowerView® Motorisering
Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere
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Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk

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

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

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

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

Art. nr. 032 415

Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design. 

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 

motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som 

fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet  

og med fem års garanti.

The Art of Window Styling


