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Smukke vinduer og det rette lysindfald gør en forskel - 
for rummet og din følelse.
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I mere end 60 år har vi skabt smukke vinduer med 
eksklusive og skræddersyede gardiner, der er tilpasset 
til vinduets størrelse og form. Hos Luxaflex® er lækkert 
design fundamentet for fantastiske produkter. Lysstyring, 
energieffektivitet, sikring af privatlivet og børnesikkerhed er 
blot nogle af de funktioner, der gør dit hjem mere intelligent 
og hvert eneste vindue mere stilfuldt. 

Innovation – kvalitet – stil
Vores internationale designteam skaber eksklusive og 
moderne farver, mønstre og designs, så du kan finde det 
som passer til din personlige stil. Vores fokus på kvalitet 
betyder, at hvert eneste produkt i vores kollektion er blevet 
grundigt testet, så vi er sikre på, at det lever op til Luxaflex® 
kvalitetsgarantien, så du kan nyde dine gardiner og den 
fleksible lysstyring mange år frem.

Bæredygtigt design
Luxaflex® bidrager til et mere bæredygtigt og sundt 
miljø gennem et omhyggeligt design af vores innovative 
produkter, vores miljøbevidste valg af materialer og 
de nyeste produktionsteknikker, der understøtter 
bæredygtigheden. Det er en vigtig del af vores engagement, 
at vi genbruger materialer og sender mindre og mindre til 
affaldsdeponering. 

Energieffektivitet
Du kan tabe helt op mod 50% af boligens opvarmning og 
afkøling gennem vinduerne. Det er grunden til, at Luxaflex® 
har udviklet de mest energieffektive gardinløsninger, der 
bidrager til at isolere dit hjem hele året rundt.

Privatliv og lysstyring
Vores produkter er udviklet til at give en bred vifte af 
muligheder for lysstyring og sikring af privatlivet, i et 
eksklusivt udvalg af stoftyper og i materialer i forskellige 
grader af transparens; fra gennemsigtige over tætte 
til mørklæggende. Og vores innovative manuelle og 
motoriserede betjeningssystemer giver dig et væld af 
forskellige muligheder, så du kan vælge den løsning, der 
passer bedst til dit hjem og dit behov.

Designet med fokus på sikkerhed
Med nye innovative betjeninger kan du hver dag nyde de 
elegante og enkle løsninger, der sætter børnesikkerhed 
i højeste prioritet med alt fra snorløse til motoriserede 
systemer.

Få ekspertrådgivning
Sammen med din lokale Luxaflex® ekspert kan du finde 
inspiration til dine vinduer og få mere at vide om vores store 
udvalg af gardinvarianter og materialer.

www.luxaflex.dk
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 Energibesparende stil
Duette®

Du kan tabe over 50% af boligens opvarmning og afkøling 
gennem vinduerne. Derfor har vi udviklet Luxaflex® Duette® 
gardinerne, der bidrager til at holde dit hjem køligt om 
sommeren og varmt om vinteren. Vores Duette® Architella® 
gardiner er udtryk for den nyeste innovation i branchen 
og næste generation inden for energieffektivitet. De har et 
patenteret celle-i-celle design med tre luftlommer, der bidrager 
til at reducere varmetabet gennem vinduet med 40%. Alle vores 
Duette® gardiner giver en bedre energieffektivitet og kan også 
bidrage til at forbedre akustikken i rummet.
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Filtrerer lyset og isolerer 
i dit hjem året rundt
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 Det stilbevidste valg
Rullegardiner

Udtryk din stil med et individuelt touch. Luxaflex® 
Rullegardiner kombinerer mode og praktiske funktioner 
med prisvindende betjening. Vores Rullegardiner er ikke 
bare smukke, de kan også tåle både varme og fugt takket 
være vores specielle DustBlock® behandling, der gør dine 
rullegardiner antistatiske, fugt- og støvafvisende, nemme at 
rengøre og meget holdbare.
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Slankt og 
elegant 
design
Persienner

Få lysstyring og privatliv med en klassisk 
persienne. Luxaflex® introducerede 
Persienner i 1950’erne, og de har lige 
siden været et ikonisk og langtidsholdbart 
valg til vinduerne, der tilbyder fantastiske 
muligheder for lysstyring, privatliv og 
inspirerende design. Kvalitet er kendetegnet 
for vores persienner, som er fremstillet af 
meget robuste aluminiumlameller med en 
”genopretningsfunktion”, der sikrer, at de 
ikke mister formen.

Couture-kollektionen: Eksklusivt design 
og lækre strukturer giver dine vinduer en 
unik stil.

MegaView® persienner giver dig dobbelt så meget 
udsyn som almindelige persienner.
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Top-Down/Bottom-Up: Betjen dine gardiner ovenfra, nedefra eller et sted 
midt imellem for at få den perfekte balance mellem privatliv, lys og udsyn. 
Top-Down/Bottom-Up findes til Plisségardiner, Duette®, Persienner og Liftgardiner.

Unik stil skræddersyet
til alle vinduesformer
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Plisségardiner er smarte på en måde, der aldrig går 
af mode. Pift stuen op, giv nyt liv til udestuen eller 
forvandl dit soveværelse til et afslappet og fredfyldt 
fristed. Plisségardiner er også det perfekte valg til 
vippe-/drejedøre og -vinduer samt ovenlysvinduer, 
der er svære at nå. De passer perfekt ind i rammen, 
og du behøver ikke bore huller, hvilket garanterer en 
pæn og elegant finish. 

Skarpe 
folder
Plisségardiner
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Blødt, elegant væv med unik lysstyring
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Bløde 
eksklusive væv
Facette® 

Skræddersyede Facette® gardiner skaber et blødt, diffust lys og 
giver dig mulighed for at hæve gardinerne i åbne eller lukket 
position. Skub de tætte og transparente sektioner ind over 
hinanden for at lukke af for indsyn. Det smukke håndværk i hver 
eneste detalje sikrer, at du kan nyde udsynet ubesværet, justere 
lysindfaldet eller bare sikre ekstra privatliv, når du har brug for det.
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Sofistikeret 
stil
Liftgardiner

Dekorer dine vinduer med et skræddersyet og 
stofligt look. Luxaflex® Liftgardiner giver dine vinduer 
et stilfuldt udtryk, og de bløde stoffolder tilfører et 
luksuriøst præg til din bolig. Vores store udvalg af 
transparente og tætte stoftyper giver dig mulighed 
for at skærme præcis som du ønsker. Vælg foring for 
en særlig unik finish eller for at få mørklæggende 
funktion.
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 Elegance til 
store vinduer
Lamelgardiner

Elegant enkelhed til store vinduer. Lamelgardiner er 
en stilfuld og praktisk løsning til panoramavinduer, 
skydedøre og store gulv til loft-vinduer. Det er fantastisk 
med masser af lys, men sommetider har du også brug 
for lidt ekstra beskyttelse mod solen, fordi de store 
vinduer kan gøre et rum ubehageligt varmt. Hvis du bor, 
så naboerne kan se ind, kan du nemt justere lamellerne, 
så du får mere privatliv. Når du lukker lamellerne, kan 
du også nyde godt af UV-beskyttelsen, der bidrager til 
at forhindre, at dine møbler, tæpper og gulve falmer. 
Vælg mellem et hav af lækre farver og strukturer, og 
sammensæt lige præcis det design og den finish, der 
giver dit helt eget, individuelle look.
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 Transparent stil
Silhouette®

De yderst stilfulde Silhouette® gardiner 
tager det skarpeste sollys og omdanner 
det til blødt, diffust og naturligt lys. 
Silhouette® gardiner består af to lag 
transparent stof, der spreder et blødt lys 
i rummet, samtidig med at det filtrerer 
blændingen væk, så du kan nyde udsynet. 
Og med vores specielle screen-væv der 
er udviklet til at afbøje og dæmpe solens 
stråler, kan du reducere den varme, der 
kommer ind i rummet, med op til 25%.
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Blidt filtreret lys og
en eksklusiv stil
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Moderne 
elegance
Twist®

Karakteristisk elegance med privatliv og lysstyring. Twist® 
gardiner er fantastiske, når du gerne vil nyde det naturlige 
lys men samtidig skærme for indsyn. Du skal bare skubbe to 
stilfulde stoffer forbi hinanden til en åben, halvt åben eller 
helt lukket position for at skabe den perfekte stemning i dit 
hjem. Reducer blænding når du ser tv eller giv diskret privatliv 
i badeværelset – alt sammen med smarte striber og legende 
mønstre.
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Tidløs stil
Træpersienner 

Naturens varme og skønhed i dit hjem. Til 
vores Luxaflex® Træpersienner benytter 
vi træ, der giver dine vinduer en tidløs 
elegant stil. Vores flotte, specialfremstillede 
kollektion indeholder træ, der er blevet 

bæredygtigt dyrket og indkøbt på en 
forsvarlig måde fra forvaltede skove. Over 
70% af alle vores træpersienner fremstilles 
af FSC®-certificeret træ. Vores kollektion 
af persienner i imiteret træ har samme 

indbyggede kvalitet som persiennerne i 
ægte træ, men de er vandafvisende – det 
perfekte valg til varmen og fugtigheden i 
køkken og badeværelser.
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 Børnesikkerhed 
Design med fokus på sikkerhed 

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 
bare programmere PowerView® til at køre dine 
gardiner til lige præcis den position, du ønsker. 
Derefter styrer og planlægger du dem ved hjælp af 
PowerView® app’en på din smartphone eller tablet, 
eller ved hjælp af fjernbetjeningen. 

PowerView® Motorisering findes til Duette®, 
Plisségardiner, Silhouette®, Rullegardiner, Twist®, 
Lamelgardiner, Liftgardiner og Persienner.

Hos Luxaflex® er børnesikkerhed en topprioritet. Det er en vigtig del 
af vores designfilosofi at sørge for, at vores produkter kan bruges 
sikkert, også i hjem med babyer og små børn. Luxaflex® tilbyder 
mange innovative betjeningssystemer, der er designet med fokus på 
sikkerhed, brugervenlighed og æstetik.

PowerView® 
Motorisering 
Intelligente gardiner, der gør dit 
liv nemmere



19

LiteRise®

Det revolutionerende Luxaflex® LiteRise® system gør det 
nemmere end nogensinde at hæve og sænke dine gardiner. Du 
skal bare skubbe opad for at hæve og et let træk nedad for at 
sænke gardinerne.

LiteRise® findes til Duette®, Plisségardiner, Silhouette®, 
Rullegardiner og Persienner.

SmartCord®

Det prisvindende Luxaflex® SmartCord® system har en 
udtrækkelig betjeningssnor, der altid bibeholder samme 
længde. Det gør, du aldrig har lange snore i vinduesrammen og 
i stedet et helt enkelt look. 

SmartCord® findes til Duette®, Plisségardiner, Sihouette® og 
Liftgardiner.

Få ekspertrådgivning

Hos din nærmeste Luxaflex® forhandler kan du se nærmere på vores gardinløsninger og betjeningssystemer, og du kan få eksperthjælp 
til at vælge de helt rigtige gardiner til dit hjem.
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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.

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.
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