Rullgardiner
Stilrent med personlig prägel
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Rullgardiner
Strama och enkla uttryck till hela huset
Luxaflex® tillför en helt ny dimension
till den traditionella rullgardinen
med ett elegant designat system
och en bred vävkollektion.
Kollektionen öppnar dörren till en
värld av fantastiska möjligheter med
transparenta, halvtransparenta, täta
och mörkläggande vävar. Här väljer
du din egen unika väv, beroende
på vilken funktion gardinen ska
uppfylla. Sätt din personliga touch
på rullgardinen med någon av de 15
olika avslutningarna i flera olika färger.

“De lugna och

nedtonade

färgerna i
gardinerna passar
perfekt till mitt
hem”
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Underlist i trä eller aluminium
Avsluta rullgardinen med en dekorativ list i trä eller
aluminium. Finns i 12 olika varianter så att du kan
matcha övrig interiör.

Enkel avslutning
Avsluta rullgardinen med ett aluminiumrör för en
enkel och exklusiv finish. Finns i flera olika former
och storlekar, välj mellan vit, aluminium och svart.

Skylight
Luxaflex® rullgardin passar även takfönster och
finns både med och utan mörkläggningsväv.

Stäng
ute ljuset
Rullgardinen är ett smart val om du
vill ha det mörkt i sovrummet eller på
barnens rum. Väljer du dessutom både
kassett och sidolister till din rullgardin
får du 100 % mörkläggning så att hela
familjen kan sova ostört - även på
sommarmorgnar när solen går upp
tidigt.

Elegant kassett
Till alla Luxaflex® rullgardiner kan du välja en vit,
grå eller svart kassett.
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LiteRise® betjäning
LiteRise® till rullgardiner är
en ny och innovativ betjäning
som innebär att gardinen höjs
eller sänks genom ett tag i
underlisten. Placera enkelt och
lätt gardinen i precis den höjd
du önskar. LiteRise® är ett
optimalt val när det kommer
till barnsäkerhet, som har
stort fokus hos Luxaflex®.
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Stora fönster
Luxaflex® unika rullgardinssystem XL och XXL gör det möjligt att tillverka
rullgardinen i en bredd upp till 450 cm och en höjd på 460 cm. Optimal till riktigt
stora fönster med andra ord. Det tekniskt fulländade systemet gör att gardinen,
trots sin storlek, fortfarande är enkel och lätt att betjäna.
Med XL och XXL kan du koppla ihop upp till tre rullgardiner med gemensam
betjäning, naturligtvis kompatibelt med motorbetjäning om så önskas.
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Panelgardiner
Med panelgardiner ger du inte bara ditt
fönster ett spännande intryck – du får
också en flexibel avskärmning alla tider
på dygnet. Panelerna kan dras fram och
tillbaka oberoende av varandra och
placeras precis där du har behov för det.
Väven i panelgardiner och rullgardiner
väljs från samma kollektion, vilket också
gör produkterna perfekta att kombinera.
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Luxaflex® är det självklara valet när det gäller
skräddarsydd solavskärmning av hög kvalitet.
Med mer än 60 års erfarenhet på marknaden
erbjuder Luxaflex® ett imponerande urval
modeller, vävar, material och färger som gör dina
gardindrömmar till verklighet. På alla produkter
gäller fem års garanti.
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Hitta din närmaste Luxaflex® återförsäljare på luxaflex.se

För att din upplevelse av
Luxaflex® ska bli den allra
bästa, samarbetar vi med
professionella och kunniga
återförsäljare som besvarar
dina frågor, erbjuder
mätning och montering samt
vägleder dig i köpet så att din
produkt alltid motsvarar dina
förväntningar.

luxaflex.se
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