
 Gardiner som gjør en forskjell
Den rette gardinløsningen til vinduet

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Skjønnhet avhenger av øyet som ser. 
Og du er den som ser aller mest av ditt 
hjem. Derfor er det bare naturlig at 
du omgir deg med møbler og farger 
du liker. Ting som avspeiler din stil og 
forteller en historie om hvem du er. 
Det samme gjelder gardinene dine. 
De skal vekke glede når du betjener 
dem og når de bare er der; som 
en gjennomført og gjennomtenkt 
del av interiøret ditt. Det forstår vi 
bedre enn noen annen. Du kan få en 
skreddersydd løsning til ditt hjem og 
gjøre gardindrømmen til virkelighet. 

Gå på oppdagelsesferd i Luxaflex® 
kolleksjonene. Et hav av muligheter i 
varianter, kvaliteter, farger og mønstre. 
Flere hundre ulike vev frister, alle 

designet med sans for detaljer og 
fokus på kvaliteten. 

Barnesikkerhet er en integrert del av 
vår designfilosofi, og vi har introdusert 
en rekke barnesikre produkter og 
løsninger for å fjerne den potensielle 
faren i miljøer hvor barn ferdes. 

Fortap deg i de vakre uttrykkene i 
brosjyren og se kolleksjonene hos 
din forhandler, som er opplært til å 
veilede deg til å finne den perfekte 
gardinløsningen fra Luxaflex®. Du kan 
også hente mer inspirasjon på 
www.luxaflex.no. Vårt ønske er nemlig 
det samme som ditt: at du velger den 
gardinen som er vakrest i dine øyne.
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 Gjør drømmen til 
virkelighet

INTERAKTIVT INNHOLD Se interaktivt innholdDownload gratis Layar App Scan siden

Denne brosjyren har interaktivt innhold. 
Download gratis Layar App til din telefon eller nettbrett. Scan sidene markert med ikonet Layar og 
oppdag det interaktive innholdet.
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“Med Twist® får vi tre 
ting på en gang; kontroll 
over lyset, vi bevarer 
utsynet og sikrer 
privatlivets fred”



Med fleksible Twist® Rullegardin fra 
Luxaflex® får en moderne og stilren 
gardin. Justér lett gardinen og nyt 
de transparente og tette stripene, 
som glir forbi hverandre og regulerer 
lyset som penselstrøk gjennom hele 
huset. Resultatet er et variert lys, lag 
på lag, som myker opp stemningen 
og gir deg lysinnfall med en twist. Du 
kan helt enkelt selv velge stripenes 
plassering og dermed avgjøre hvor 

mye lys du ønsker i rommet eller hvor 
mye du vil skjerme av for nysgjerrige 
blikk utenfra. 

Twist® fås i ulike stripebredder som 
hver for seg gir et unikt uttrykk i 
vinduet. Velg mellom striper på 7,5, 
11 og 13,5 cm. Kast deg ut i et hav av 
valgmuligheter med vev i forskjellige 
farger, strukturer og mønstre. 

 Twist® Rullegardin
Vakre transparente striper. Uendelig fleksibilitet. 
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Foretrekker du den helt enkle looken 
uten krimskrams, eller drømmer du 
om gardiner som understreker den 
romantiske stilen med fine detaljer? 
Uansett hva hjertet ditt banker for 
stilmessig finnes det en rullegardin som 
slår i takt. Velg blant hundrevis av vev 
og skap en gjennomgående stil overalt 
i hjemmet, eller våg deg ut på dypere 
vann og innred med ulike uttrykk i ulike 
rom. Kun fantasien setter grenser.

Rulle- 
gardin
Stilrent med personlig 
preg

“Mine barn 
elsker å omgi 
seg med farger”

SCAN MED LAYAR
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Lys er godt for både kropp og sjel. 
Og med Facette® kan du være sikker 
på å kunne justere lysinnfallet slik 
at det passer til både humør og 
behov. Facette® er spesielt egnet til 
å skjerme for den skarpe solen, uten 

å stenge lyset ute. Gardinens stripete 
vev danner i nedrullet posisjon 
vakre, stilrene linjer som slipper lyset 
gjennom og viser hjemmet ditt fra 
sin beste side når solen skinner på 
vinduene dine.

Facette®

Mykt vev til raffinert lysinnfall

SCAN MED LAYAR
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“De fargerike gardinene 
skaper en fantastisk 
kontrast til det lyse 
rommet”



Plissé- 
gardin
Enkle uttrykk med 
utallige muligheter

Fine folder, vakre farger og unike 
stoffer. De stramme linjene går hånd 
i hånd med myke plisséer og skaper 
både et klassisk og et moderne uttrykk. 
Plisségardinen er mulighetens gardin. 
Den fås til alle vindusfasonger og med 
mange ulike betjeningsmuligheter.

Uansett hva du søker finnes det en 
Luxaflex® plisségardin som matcher din 
stil og ditt behov.
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LiteRise® betjeningssystemet gjør at du hever og 
senker gardinen lettere enn noensinne og er designet 
med tanke på barns sikkerhet. Gardinen er helt 
fri for betjeningssnorer og heves med et lett skyv i 
underlisten. Du plasserer enkelt gardinen akkurat i 
den høyden du ønsker.
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Duette® fås i et bredt utvalg av 
vakre tekstiler og i tre tettheter. 
Den unike cellekonstruksjonen 
skaper isolerende luftlommer og 
gjør den doble plisségardinen 
til en av de mest energieffektive 
løsningene. Og det er ikke kun i de 
kalde månedene. Mens Duette® 
om vinteren holder på varmen, 
skjermer den om sommeren for 
solen, slik at romtemperaturen 
holdes nede. Duette® passer til alle 
vindusfasonger og –størrelser.

De unike betjeningene, LiteRise® og 
SmartCord®, er blitt designer med 
sikkerhet, komfort og eleganse i 
tankene.

Duette®

Vakre rammer til et 
godt inneklima

SCAN WITH LAYAR
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“Gardinene er ikke 
kun vakre, de gir 
også hjemmet vårt et 
bedre inneklima”



12

“Silhouette® gir 
mitt hjem en 
eksklusiv og 
moderne look”
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Silhouette® forener rullegardinens 
letthet og persiennens funksjonalitet 
i en nyskapende løsning som skaper 
det vakreste lysinnfallet i ditt hjem. 
To transparente vev filtrerer lyset og 
myker det opp, innen det slippes inn i 
rommet.

Og det beste med alt er at Silhouette® 
ikke bare vil bekle vinduene dine, men 
det skjermer også for opptil 63% av 

solens UV-stråler, slik at møblene dine 
og gulvet ditt ikke falmer i sola.

Silhouette® med PowerRise®
Få en motoriseret løsning med 
PowerRise® betjening. Gardinen 
justeres med ett enkelt trykk på en 
knapp og gjør betjeningen enkel og 
behagelig. Den ultimate løsningen 
med tanke på barnesikkerhet og 
utilgjengelige vinduer.

Silhouette®

En verden av stemningsfullt lysinnfall
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Nyt den naturlige skjønnheten av tekstiler i 
liftgardinkolleksjonen. Uansett om du velger lette, 
transparente stoffer eller en kraftigere kvalitet får 
du eksklusiv gardin som setter prikken over i’en 
i ethvert vindu. Sett sammen din egne, unike 
Luxaflex® Liftgardin ut fra den brede kolleksjonen 
av eksklusive vev og ulike modeller. Kolleksjonen 
består av et harmonisk utvalg av vakre, ensfargede 
tekstiler, fine strukturer og luksuriøse design. 

Top Down / Bottom Up
Med Top Down/Bottom Up-modellen kan 
du betjene toppen og bunnen av gardinen 
uavhengig av hverandre.

Liftgardin
Fine detaljer til vakre hjem



Store vinduer danner den perfekte 
rammen rundt en vakker utsikt, men 
de åpner også opp for nysgjerrige 
blikk utenfra. Ønsker du å verne 
om privatlivets fred uten å stenge 
omverdenen ute, er lamellgardiner 
et opplagt valg. De stilrene, loddrette 
lamellene tilfører rommet en moderne 
eleganse og gir vinduene dine det beste 
fra to verdener. Du slipper masse lys inn, 
og kan på et øyeblikk vinkle lamellene 
og skape en hyggelig og uforstyrret 
stemning. 

De ekstra brede lamellene på 250 mm 
gir rommet et nytt, stilfullt og sterkt 
uttrykk. Velg mellom et utall av farger og 
strukturer og skap akkurat det uttrykket 
du ønsker, som matcher ditt hjem.
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Lamell-
gardin
Enkel eleganse til store 
vinduer

“Å få et stilrent uttryk 
til de store vinduespartiene 
våre var en viktig del av 
interiøret”

Panelskinner er et nytt og 
funksjonelt alternativ til store 
vinduspartier. Panelene 
plasseres nettopp der hvor 
behovet for avskjerming er. En 
Luxaflex® panelgardin er laget av 
rullegardinvev og henger dermed 
helt stramt, som understreker 
gardinens stramme look.
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Luxaflex® introduserte persiennen på 
1950-tallet og siden har persiennen 
blitt et vedvarende designikon til 
vinduer. Den brede kolleksjonen 
tilbyr flere lamellbredder, fra 
sofistikerte, fine lameller til markante 
og brede lameller for et nærmest 
majestetisk visuelt uttrykk. Uansett 
vindusstørrelse har Luxaflex® mange 
unike løsninger og dekorative 
muligheter. 

Med et utall av farger og designs kan 
du velge den løsningen som passer 
din smak og personlige stil best. 

Det innovative MegaView® systemet 
bygger på den velkjente persiennen 
med 25 mm lameller. Den samler 
lamellene parvis når persiennen 
åpnes og lar lyset strømme inn 
gjennom de brede åpningene og 
gir dobbelt utsyn. Persiennen lukker 
som en tradisjonell persienne ved at 
lamellene glir fra hverandre. 

Persienne
Kontroller lyset med klassisk design
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Med sin naturlige skjønnhet har tre 
lenge vært en inspirasjon og glede. 
Treets varme eleganse og beroligende 
tilstedeværelse gir en velkommen 
kontrast til det moderne, travle livet. 
Luxaflex® trepersienner bringer alle 
disse kvalitetene hjem til deg.

Nesten alle Luxaflex® persienner er 
fremstilt av FSC-sertifisert tre.

Tre-
persienne
By naturens skjønnhet 
og varme inn

SCAN MED LAYAR
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Hos Luxaflex® har barns sikkerhet 
topprioritet. Å gjøre produktene 
sikrere for husstander med spedbarn 
og småbarn er en integrert del av vår 
designfilosofi. Luxaflex® tilbyr mange 
innovative betjeningssystem, fra 

snorløse alternativer til motoriserte 
løsninger, alle designet med sikkerhet, 
komfort og skjønnhet i tankene. 
Velg fra en bredt utvalg av farger og 
materialer, og gjør ditt hjem sikrere 
allerede i dag.

 Barnesikkerhet
Designet med tanke på sikkerhet og komfort

Barnesikre løsninger Andre sikkerhetsinnstillinger

Duette® SmartCord®, LiteRise®, Skylight, utspente 
modeller, grep, motorisering

Snor- og kjedestrammer, snorholder, barnesikker 
snorsamler

Plisségardiner SmartCord®, LiteRise®, Skylight, utspente 
modeller, grep, motorisering

Snor- og kjedestrammer, snorholder, barnesikker 
snorsamler

Persienner Utspente modeller, Skylight, motorisering Kjedestrammer, snorholder, barnesikker 
snorsamler

Rullegardiner LiteRise®, Softraise, alm fjaer, Skylight, vristang, 
motorisering

Kjedestrammer

Twist® Rullegardiner Vristang, motorisering Kjedestrammer

Silhouette® UltraLift™, PowerRise®, motorisering Snorstrammer

Trepersienner Motorisering Snorholder, barnesikker snorsamler

Lamellgardiner Motorisering Snor- og kjedestrammer

Liftgardiner Motorisering Kjedestrammer, snorholder, barnesikker 
snorsamler, click-ring

Facette®  Kjedestrammer
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 Om Luxaflex®

Luxaflex® skaper innovative 
gardinløsninger skreddersydd 
etter dine mål. Alle våre produkter 
kombinerer den nyeste teknologien 
med stolt håndverk og kun de beste 
materialene. Velg blant eksklusive 
gardinvarianter i et hav av vev, 
materialer og farger inklusiv bransjens 
mest nyskapende, motoriserte og 
manuelle betjeningssystem.

Luxaflex® ser det som en av 
sine fremste oppgaver å skape 
gardinløsninger som kan spare 
energi på en naturlig måte. ”Keen 
on Green” er et initiativ hvis formål 
er å fremme de energibesparende 

fordelene med en gardin fra Luxaflex®. 
Likeså har vi et stort engasjement i å 
skape miljøvennlige produkter på en 
bæredyktig måte.

Du finner mer inspirasjon på 
www.luxaflex.no, hvor du også finner 
din nærmeste forhandler. Alle våre 
forhandlere er opplært og klare til 
å veilede deg gjennom våre brede 
kolleksjoner, gi råd om barnesikkerhet 
slik at du kan være sikker på å finne 
den perfekte gardinløsningen for deg 
og ditt hjem.



Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Denne brosjyren har et interaktivt innhold. 
Download gratis Layar App på din mobil eller ditt nettbrett, 
scan sidene med ikonet Layar og oppdag mer.

INTERAKTIVT PRINT

For en enestående og unik skreddersydd 
gardinløsning er Luxaflex® et perfekt valg.
 
Med mer enn 60 års erfaring, garanterer Luxaflex® et 
imponerende utvalg av produkter, tekstiler, materialer 
og farger som gjør dine gardindrømmer til 
virkelighet. På alle produkter gjelder 5 års garanti.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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luxaflex.no

For å sikre at opplevelsen 
din med Luxaflex® er helt 
i tet selges våre produkter 
av profesjonelt utdannede 
forhandlere. Mange av våre 
eksperter vil både kunne 
besvare spørsmål, tilby 
oppmåling og montering, 
samt sikre at ditt produkt 
svarer nøyaktig til dine behov 
og ønsker.
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