
Stoffgardiner
Myk innramming av vinduene
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Med PowerView® Starskinnen blir 
gardinene en del av ditt intelligente hjem
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Lange stoffgardiner har igjen blitt et must i den moderne boligen. De rammer inn 
vinduene vakkert og skaper en romantisk og avslappet stemning. Gardinene kan 
gjerne gå fra tak til gulv og på den måten skape en illusjon om ekstra takhøyde.

Luxaflex® stoffkolleksjon er en nøye utvalgt kolleksjon, som inneholder over 
300 forskjellige design i transparente, tette, mørkleggende og screen kvaliteter. 
Sammen med høy sømkvalitet, blir de tilpasset slik at du kan dyrke det unike og 
understreke din personlighet i interiøret.
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Stoffgardiner
Loungestemning og vakre folder

De lange 
stoffgardinene 
tilfører en helt 
spesiell lun 
og hyggelig 
stemning
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De lange bølgende gardinene, også kalt loungegardiner, er 
særlig populære i den moderne boligen. De myke foldene 
beveger seg rytmisk hele veien, sydd med et spesielt swingbånd 
og lager flotte bølger og elegant fargespill. 

En Luxaflex® Stoffgardin leveres i fem forskjellige modeller fra 
Swingmodellen til de mer tradisjonelle utformingene.

Fargene og kvalitetene spenner vidt. Du finner både dype 
nyanser som petroleumsblå og vinrød i en kraftig fløyel, som 
tilfører ekstra eksklusivitet, mens de lysere tonene kommer 

 i en florlett utforming i lysegrå, blå eller nude, og sikrer den 
nordiske stilen. Det brede utvalget gjør at du kan finne akkurat 
de gardinene som matcher din stil og dine behov.

Alle stoffene er i fineste kvalitet og flammehemmende for ekstra 
trygghet.

Flotte bølgende folder så langt 
øyet kan se 

Tips: Kombiner 
stoffgardinene med en 
Duette® gardinløsning 
i vindusnisjen for 
å oppnå større 
funksjonalitet.
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Liftgardiner
Du velger en Luxaflex® Liftgardin fra 
samme stoffkolleksjon. På den måten 
har du mulighet for å kombinere 
lange stoffgardiner og liftgardiner og 
få et harmonisk uttrykk.

En Luxaflex® Liftgardin har innsydde 
vannrette aluminiumspiler, som 
gjør at gardinen henger stramt og 
elegant.

Ønsker du at liftgardinen skal 
mørklegge, kan du få den fôret så 
lyset stenges ute.

De vannrette aluminiumspilene tas 
enkelt ut ved vask.
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Mørklegging

Eksklusive oppheng

Ønsker du å sove mørkt, finner du et bredt utvalg av farger i 
vår Goodnight-serie, som mørklegger rommet totalt. De lange 
stoffgardinene tilfører en behagelig følelse til soverommet 
ditt og trekkes enkelt for og fra etter behov. Du kan også la 
gardinene kjøre automatisk med PowerView® Motorisering.

Du kan med fordel kombinere stoffgardinen med f. eks 
Duette® gardinen i vinduet, som styrer lys og innsyn, uten at 
du må lukke helt igjen.

I vårt premium skinnesortiment finnes eksklusive stenger i 
stål, messing og sort. De leveres til gardiner satt opp med 
ringer eller til gardiner satt opp med glidere. På den måten 
kan du kombinere f. eks lounge-modellen på en eksklusiv og 
dekorativ gardinstang.

Gardinstangen kommer tilpasset på mål, og du kan sette 
samme holdere og øvrig design akkurat som du ønsker.

Hos Luxaflex® har vi et bredt sortiment i skinner til mange 
forskjellige formål, som velges ut fra bl.a. gardinvekt og 
monteringssted. Din Luxaflex® spesialist vil rådgi deg til det 
rette valget av skinne.

Felles for alle skinner er at de er av høy kvalitet, både i 
utseende og funksjon.

Bredt skinnesortiment

Gardinstenger i premium kvalitet

Du sover best i mørket

Når gardinskinnen arbeider i det skjulte
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Forestill deg en verden hvor dine gardiner justerer seg 
selv automatisk slik at du får den perfekte stemningen 
i hjemmet ditt både morgen og kveld. Det er det flotte 
med vår prisvinnende PowerView® Motorisering. Du kan 
programmere PowerView® til å kjøre dine gardiner til en 
eksakt posisjon, akkurat slik du ønsker. Alt skjer ved hjelp 
av PowerView® app-en på din smartphone eller tablet. 
Din lokale Luxaflex® forhandler rådgir og viser deg alle de 
funksjonene som finnes.

PowerView®Motorisering
Intelligente gardiner som gjør ditt liv enklere
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Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Veiledning
Hos din lokale Luxaflex® forhandler 
kan du utforske våre produkter, se 
hele vårt utvalg og bli inspirert.

Skreddersydd kvalitet
Din gardin er skreddersydd og 
håndlaget med omhu og øye for 
detaljer.

Konsultasjon hjemme
Din Luxaflex® forhandler måler 
vinduene dine, vurderer lysinnfallet 
og guider deg til den gardinløsningen 
som passer deg best. 

Problemfri montering
Unngå problemer og la Luxaflex®’ 
forhandlere gjøre hva de er best til. 
Du er samtidig dekket av vår 5 års 
garanti. 

Hos Luxaflex® starter alt med en gjennomtenkt design. 

Lyskontroll, energieffektivitet og komforten med 

motorisering er kun noen av nyvinningene som  

fremhever skjønnheten i hvert enkelt rom, hver dag  

– alt skreddersydd for vinduet og med fem års garanti.   

The Art of Window Styling


