Rullegardiner
Stilrent med personligt præg
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Rullegardiner
Stramme og enkle udtryk til hele huset
Luxaflex® tilfører en helt ny dimension
til det traditionelle rullegardin med
et elegant designet system og
en bred vævskollektion. Luxaflex®
kollektionen åbner døren til en
verden af fantastiske muligheder med
transparente, semi-transparente,
tætte og mørklæggende væv som vælges afhængig af hvilken
funktion gardinet skal opfylde. Sæt
dit personlige præg på gardinet med
de 15 forskellige afslutninger i flere
farvevarianter.

“De bløde

afdæmpede
farver i

gardinerne
understreger
stilen i mit
hjem”
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Liste i træ eller aluminium
Afslut gardinet med en dekorativ liste i træ eller
aluminium. Fås i 12 forskellige varianter, så du
kan matche dit øvrige interør.

Enkel afslutning
Afslut gardinet med et aluminiumsrør for en
enkel og ekslusiv finish. Afslutningerne fås i
flere forskellige former og størrelser samt i hvid,
aluminium eller sort.

Skylight
Luxaflex® rullegardiner fås også til skråvinduer både
med og uden mørklægningsvæv.

Hold
lyset ude
Skal det være helt mørkt i soveværelset
eller børneværelset, er rullegardinet
et effektivt valg. Med kassette og
sidelister byder rullegardinet på
100% mørklægning, så hele familien
kan sove uforstyrret - også på
sommermorgener, hvor solen står
tidligt op.

Elegant kassette
Til alle Luxaflex® rullegardiner kan du vælge en hvid,
grå eller sort kassette.
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LiteRise® betjening
LiteRise® betjening til
rullegardiner er en ny og
innovativ betjening, der
betyder, gardinet hæves eller
sænkes ved at skubbe eller
trække let i underlisten. Placer
nemt og enkelt gardinet i
præcis den højde du ønsker.
LiteRise® er en optimal betjening
i forhold til børnesikkerhed,
som har stor fokus hos
Luxaflex®.
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Store vinduer
Luxaflex®’ unikke XL og XXL rullegardinssystemer gør det muligt at lave
rullegardiner op til en bredde på 450 cm og en højde på 460 cm, hvilket gør, de
kan bruges i meget store vinduer. Det raffinerede system gør at gardinerne trods
størrelsen stadig er enkle og lette at betjene.
Med XL og XXL kan du sammenkoble op til tre gardiner for fælles betjening,
ligesom de naturligvis også fås med motorbetjening.
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Panel
gardiner
Med panelgardiner får du ikke alene et
spændende udtryk i vinduerne. Du er
også garanteret fleksibel afskærmning
på alle tider af døgnet. Panelerne kan
trækkes frem og tilbage uafhængigt af
hinanden og kan placeres lige præcis
der, hvor solen generer.
Stoffet til panelgardiner og rullegardiner
vælges fra samme kollektion, hvorfor
det også er gode gardinløsninger at
kombinere.
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Med mere end 60 års erfaring garanterer
Luxaflex® for et imponerende udvalg af
produkter, væv, materialer og farver, der gør dine
gardindrømme til virkelighed. Alle produkter
er med 5 års garanti.
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Find din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.dk

For at sikre din oplevelse
med Luxaflex® er helt i top,
sælges vores produkter
udelukkende af professionelle
og uddannede forhandlere.
Vores eksperter vil besvare
dine spørgsmål, tilbyde
besøg i hjemmet for
opmåling og fremvisning
af prøver samt sørge for at
bestille dit skræddersyede
produkt efter dine nøjagtige
specifikationer.
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For en enestående og unik skræddersyet
gardinløsning er Luxaflex® et perfekt valg.
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