
 The Art of Window Styling
Skreddersydde gardiner til vinduene dine
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Vakre vinduer og riktig belysning kan utgjøre en stor 
forskjell og forvandle hele stemningen i rommet
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I mer enn 60 år har vi produsert eksklusive og måltilpassede 
gardinløsninger tilpasset ethvert vindu, uansett størrelse og 
form. Lyskontroll, energieffektivitet, skjerming for innsyn og 
fokus på barnesikkerhet er bare noen av funksjonene som 
gjør Luxaflex® gardiner unike.

Innovasjon – Kvalitet – Stil
Vårt internasjonale designteam utvikler eksklusive gardiner 
med farger, mønstre og design som har et moderne 
utseende. Alle våre produkter er grundig testet for å 
imøtekomme kvalitetsgarantien til Luxaflex® og gi deg årevis 
med glede og fleksibel lyskontroll.

Bærekraftig design
Luxaflex® bidrar til et bærekraftig miljø gjennom 
miljøbevisste valg av materiell og de nyeste 
produksjonsmetodene. Resirkulerbare materialer og stadig 
mindre forsendelser til avfallsdeponi er en viktig verdi i 
satsingen vår. 

Energieffektivitet
Over 50% av et hjems energi til oppvarming og avkjøling 
kan gå tapt gjennom vinduene. Det er derfor Luxaflex® har 
designet energieffektive gardinløsninger som hjelper deg 
med å isolere hjemmet året rundt.

Privatliv og lyskontroll
Våre produkter er utviklet med fleksible alternativer for 
lyskontroll og privatliv. Vi tilbyr et bredt utvalg vev og 
materiell i ulike transparensnivå; fra gjennomsiktige til 
mørkleggende vev. I tillegg kan du velge manuelle eller 
motoriserte betjeningssystemer alt etter ditt behov.

Designet med sikkerhet i fokus
Flere av våre betjeningssystemer er utviklet med 
barnesikkerhet i fokus og fås med alt fra snorløse til 
motoriserte systemer.

Få profesjonell hjelp
Sammen med din lokale Luxaflex® forhandler kan du få 
inspirasjon til vinduene dine, samtidig som du blir kjent med 
alle de ulike gardinløsningene fra Luxaflex®.

www.luxaflex.no
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 Energisparende stil
Duette®

Over 50% av hjemmets oppvarming kan gå tapt gjennom 
vinduene dine. Derfor har vi designet Luxaflex® Duette® 
gardiner som bidrar til å holde hjemmet svalt om sommeren 
og varmt om vinteren. Duette® Architella® gardiner er en 
energieffektiv løsning med tre luftlommer som reduserer 
varmetap gjennom vinduet med opptil 40%. Våre Duette® 
gardiner kan også forbedre akustikken i rommet.
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Filtrerer lyset og isolerer 
hjemmet ditt hele året
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 Din stil – ditt valg
Rullegardiner

Luxaflex® Rullegardiner kombinerer vakkert design med 
praktiske funksjoner og smart betjening. Våre Rullegardiner 
tåler også varme og fukt med DustBlock® som er antistatisk, 
frastøter fukt og smuss og gjør rullegardinen lett å rengjøre.
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 Enkelt og 
klassisk 
design
Persienner
Få bedre lyskontroll og privatliv med en 
klassisk persienne. Luxaflex® introduserte 
Persiennen allerede på 1950-tallet, og 
den har siden da vært et klassisk valg til 
vinduene. Persienner gir god lyskontroll, 
samtidig som de gir deg så mye privatlivet 
som du ønsker. Luxaflex® Persienner er 
utviklet med aluminiumslameller, som gjør 
at de har god holdbarhet.

Couture-kolleksjonen: Eksklusive design 
og lekre strukturer gir vinduene dine en 
unik stil.

MegaView® persienner: Den unike vippefunksjonen 
gir deg dobbelt så mye utsikt som vanlige persienner.
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Top-Down/Bottom-Up: du kan plassere gardinene dine fra toppen, fra bunnen 
eller et sted midt imellom for en perfekt balanse mellom privatliv, lysinnfall 
og utsikt. Top-Down/Bottom-Up fås til Duette®, Plisségardiner, Persienner og 
Liftgardiner.

Unik stil skreddersydd
til alle vindusformer
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Plisségardinens skarpe og elegante striper går aldri 
av moten. Gardinene gir liv til ethvert rom, og passer 
spesielt bra til sving- og vippevinduer, samt dører 
og takvinduer som kan være vanskelig å nå. Kan 
monteres i rammen så man ikke tenger å bore hull 
og det garanteres dermed et ryddig og elegant 
resultat.

Skarpe og 
elegante 
striper 
Plisségardiner
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Elegant uttrykk med god lyskontroll
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Elegant stil 
Facette® 

Facette® gardiner gir et mykt og behagelig lysinnslippp med 
praktiske funksjoner som enkelt lar deg heve eller senke gardinen 
i både åpen og lukket posisjon. Beveg de tette og gjennomsiktige 
stofflagene forbi hverandre for å justere lyset. Du kan nyte utsikten 
eller få ekstra privatliv når du trenger det.
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Sofistikert stil
Liftgardiner

Luxaflex® Liftgardiner gir et luksuriøst preg til rommet 
med sine myke stofflag. Vårt utvalg transparente 
og tette vev gir deg uendelige muligheter, velg for 
eksempel et vev med fôr for mørkleggende funksjon 
til soverommet. 
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Eleganse til 
store vinduer
Lamellgardiner

Lamellgardiner er en elegant og praktisk løsning til blant 
annet panoramavinduer og skyvedører, spesielt vinduer 
som strekker seg fra gulv til tak. Lamellgardiner gir mye 
lys, men beskytter mot solen når du trenger det. Hvis 
du bor på gateplan eller hvor naboer kan se inn, så kan 
du enkelt justere lamellene på skrå for mer privatliv. Når 
du lukker lamellene gir det også UV-beskyttelse, som 
bidrar til å beskytte møbler, tepper og gulv fra å falme. 
Velg mellom et hav av lekre farger og strukturer og sett 
sammen detaljer som gir gardinen et personlig preg.
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Eksklusiv stil
Silhouette®

De elegante Silhouette® gardinene 
forvandler sterkt sollys til mykt og naturlig 
lys i rommet. Silhouette® gardiner består 
av to lag transparente stoff som gir et 
mer behagelig lys i rommet, og samtidig 
filtrerer det skarpe lyset slik at du kan nyte 
utsikten. I tillegg kan du velge våre screen-
vev, som er spesielt designet for å dempe 
skarpt sollys og bidrar til å redusere 
varmen som kommer inn gjennom 
vinduene med opptil 25%.
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Mykt og filtrert lys med
en eksklusiv stil
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Moderne stil
Twist®

Twist® gardiner er et perfekt valg når du vil nyte det naturlige 
lyset, men samtidig skjerme for innsyn. Du kan bevege de to 
stofflagene forbi hverandre til en åpen, halvt åpen eller lukket 
posisjon for å skape akkurat den stemningen som du ønsker. 
Reduser sterkt sollys når solen skinner på TV-en, eller skjerm for 
nysgjerrige naboer i studen.
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 Tidløs stil
Trepersienner 

Naturens varme og skjønnhet i ditt hjem. I 
kolleksjonen med Luxaflex® Trepersienner 
benytter vi tre som gir vinduene en helt 
unik stil. Kolleksjonen inneholder tre som 
har en forsvarlig og bærekraftig vekst fra 

godt forvaltede skogbruk. Over 70% av 
alle våre trepersienner er laget med FSC®-
sertifisert tre. Kolleksjonen i imitert tre har 
den samme innebyggede kvaliteten som 
ekte tre, men er i tillegg vannavstøtende 

og passer dermed perfekt for rom med 
varme og fukt fra kjøkken og bad.
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 Barnesikkerhet 
Designet med fokus på sikkerhet 

Se for deg at gardinene dine styres automatisk etter 
din døgnrytme, dine ønsker og dine behov, uansett 
om du er hjemme eller ikke. Med PowerView® 
Motorisering kan du forhåndsinnstille gardinene 
dine til å bevege seg opp eller ned på bestemte 
tidspunkt gjennom hele dagen. Du velger enkelt 
både tidspunkt og posisjon fra din smarttelefon 
eller ditt nettbrett. Du bestemmer helt selv.

PowerView® Motorisering fås til Duette®, 
Plisségardiner, Silhouette®, Rullegardiner, Twist®, 
Lamellgardiner, Persienner og Liftgardiner.

Hos Luxaflex® er barnesikkerhet alltid prioritert. Å gjøre produktene 
våre trygge for hjem med spedbarn og småbarn er en integrert del av 
vår designfilosofi. Luxaflex® tilbyr mange smarte betjeningssystemer, 
som er utviklet med tanke på sikkerhet, komfort og estetikk. 

PowerView® 
Motorisering 
Smarte gardiner som gjør 
hverdagen litt enklere
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LiteRise®

Luxaflex® LiteRise® systemet gjør det enklere enn noen gang å 
heve og senke gardinene. Du skyver enkelt opp håndtaken for å 
heve gardinen og trekker ned for å senke gardinen.

LiteRise® finnes med Duette®, Plisségardiner, Silhouette®, 
Rullegardiner og Persienner.

SmartCord®

Luxaflex® SmartCord® systemet har en betjeningssnor som alltid 
har samme lengde når du åpner eller lukker gardinen, dermed 
ingen løse snorer og helt barnesikker. 

SmartCord® finnes med Duette®, Plisségardiner, Sihouette® og 
Liftgardiner.

Få profesjonell hjelp 

Besøk din lokale Luxaflex® forhandler for å se nærmere på våre produkter og få profesjonell hjelp til å velge riktige gardiner til 
hjemmet ditt.
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Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Art. nr. 032 872

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

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. 


