
Rullegardiner
 Stilrent med personlig preg
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Gjør en 
forskjell i 
hverdagen 
med 
Luxaflex®

Alle rom trenger noe som gjør at de 
skiller seg ut, enten det er snakk om 
praktiske ting som formen på vinduer, 
lysmengde eller design laget etter folks 
svært ulike preferanser og lidenskaper. 
I den nye rullegardinkolleksjonen vår 
finnes det derfor over 300 forskjellige 
stoffer og fire nivåer av gjennomsiktighet, 
slik at vi har en løsning på alle 
designutfordringer – uansett hvor 
kompliserte de måtte være.

Det at vi har en nyansert, stiltilpasset 
tilnærming gjør at Luxaflex®-
Rullegardinene skiller seg ut.
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ENKLE LØSNINGER, STYRT AV DESIGN

Enkelheten til en rullegardinstruktur gir et perfekt blankt lerret, slik at det er mulig å virkelig gjøre 
inntrykk. I kolleksjonen vår finner du alt fra tøffe trykk til glitrende, gjennomsiktige stoffer. Du har med 
andre ord mange nye og spennende måter å kontrollere lystilførselen og pynte opp vinduene dine på.

Mare RD Rosate RD

Trevi
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SISTE HÅND PÅ VERKET

Pyntedeler gir deg mulighet for å uttrykke deg selv og skape dristige design. 
Hvis du ønsker noe enda mer dekorativt, kan endestykker og bunnstykker 
med åtte forskjellige overflater fange både lys og folks oppmerksomhet. Vår 
stilfulle metallpynt kan brukes til å skape kontrast og ekstra eleganse for alle 
stoffene i utvalget vårt. 

For å sette kronen på verket kan du velge et bunnstykke i tre og 
metalldetaljer med et glanset, børstet eller matt utseende.

White Chrome
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Pearl Chrome Bronze Gun metal greyChampagne Brown Black
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POWERVIEW® MOTORISERING

Vårt prisbelønnede smarthjemsystem fungerer sammen med Apple 
Home Kit, Amazon Alexa, Google Home og Nest, eller som en frittstående 
app eller styreenhet. Du kan bruke det som hjelp til å våkne, forbedre 
sikkerheten eller endre stemningen – automatisk. Takket være et intuitivt 
digitalt grensesnitt og muligheten til å kontrollere dem fra smartenheten 
din kan Luxaflex®-Rullegardiner nå bli en del av ditt intelligente hjem.



LITERISE®

Vår patenterte LiteRise®-betjening er enkel og trygg og fungerer for alle 
medlemmene av husholdningen. Denne betjeningen beskytter barn 
og kjæledyr og gjør at du kan heve og senke rullegardinen med en 
håndberøring.
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Swing
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DESIGN MED FOKUS PÅ SIKKERHET

Luxaflex® tilbyr mange innovative betjeninger, som er utviklet med tanke 
på sikkerhet, komfort og estetikk. Fra snorløse varianter til fullt motoriserte 
systemer. Besøk din lokale Luxaflex® forhandler for å få eksperthjelp på den 
beste betjeningen for ditt hjem og vindu. Hos Luxaflex® har barnesikkerhet 
høy prioritet. Det er en viktig del av vår designfilosofi å sørge for at våre 
gardiner kan brukes trygt, også i et hjem med babyer og små barn.
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LANGSIKTIG PLANLEGGING

Sustainable living starts with great design. 
Luxaflex®-Rullegardinene er designet for å være 
bærekraftige gjennom kontroll av lys og varme. Vi 
forsøker stadig å forbedre prosessene våre, utvikle 
nyskapende materialer og eliminere avfall. Derfor 
omfatter rullegardinkolleksjonen vår banebrytende 
og bærekraftige stoffer.

Vår siste nyskaping, GreenScreen Sea-Tex, er verdens 
første rullegardinstoff laget av gjenvunnet plastavfall 
fra havet. Våre GreenGuard®-sertifiserte stoffer 
oppfyller strenge standarder for lave kjemiske utslipp 
og bidrar til å skape en sunnere og bedre luftkvalitet 
innendørs. De fleste av stoffene våre er OEKO-TEX® 
100-sertifisert. Dette er et internasjonalt system som 
overvåker bruken av kjemikalier nøye.
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CRADLE 
TO CRADLE 
CERTIFIED™ 

Bruk av materialer som er et 
resultat av miljøvennlig drift, 
er en av hjørnesteinene i 
Luxaflex® sin tilnærming 
til bærekraft. Ved å kjøpe 
Cradle to Cradle Certified™-
produkter er du god mot 
naturen, ettersom disse 
produktene er produsert 
på en ansvarlig måte uten 
at naturen utnyttes. I tillegg 
gis produktene nytt liv 
ved at de gjenvinnes ved 
endt levetid. Luxaflex®-
rullegardinkolleksjonen 
omfatter Cradle to Cradle 
Certified™-materialer, slik 
at du kan ta det ansvarlige 
valget på vegne av hjem og 
familie.

Lær mer om vår 
tilnærming til bærekraft 
på luxaflex.com.



Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Hos Luxaflex® starter alt med et gjennomtenkt design. 

Lyskontroll, energieffektivitet og komfort 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.

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt 
øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materiell, deler, kombinasjoner, design, versjoner, farger osv., uten forvarsel.
® Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2019.
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