Gardiner
Den vackraste inramningen till dina fönster

Stofgardiner
Ramar in och skapar rymd
Långa, svepande gardiner skapar en alldeles speciell känsla i ett rum. Det ramar
in fönstren och ger en lyxig känsla till rummets helhet men också till detaljer
och annan inredning. Det är snyggt att hänga dem från golv till tak – det ger en
illusion av högre till tak och ett större rum.
Till Luxaflex® nya gardinkollektion av vi noga valt ut vackra tyger av högsta
kvalitet som vi vet är rätt i tiden. Fler än 300 olika vävar finns att välja på – både
transparenta och tunna, men också kraftiga täta och helt mörkläggande. Vi syr
dem helt efter önskade mått, så de passar perfekt i just dina fönster.

Vackra
sammetsgardiner
skapar en
känsla av lyx
och perfektion
i rummet

Med PowerView® Starskinnen bliver
gardinerne en del at dit intelligente hjem
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Lika vackra hela tiden
Mycket tyg och böljande veck, s k loungegardiner är något som
de flesta önskar idag. Man syr dem med ett speciellt gardinband
så att vecken håller sig lika vackra hela tiden, både när man drar
för eller ifrån gardinen. Vi kallar modellen Swing och du beställer
gardinen färdig från oss.
Det finns ytterligare fyra modeller att välja på som t ex dubbla
veck, öljettsömnad eller traditionella veckbandsgardiner.
Vill du ha ljusa, skira gardiner med linnekänsla, en tyngre attityd
med sammetstyg eller kanske en mörkläggande gardin? Du
hittar det och mycket mer i kollektionen. Färgerna går från
mörkaste brunt till kritvitt, och kulörer som petroleumblått,
skogsgrönt och djupaste vinrött finns att välja på. Du hittar helt
enkelt den perfekta gardinen för dig – det kan vi lova.
Alla tygerna är flamsäkra också, som en extra trygghet.

Ett tips: Det är snyggt
att kombinera
gardinerna med t ex
en Duette® gardin i
fönstret. Det skapar en
extra funktionalitet och
skyddar från insyn eller
kraftigt solljus.

Hissgardiner i
samma tyg
Du kan också välja att få en
hissgardin tillsammans med dina
gardiner. Det är snyggt att kombinera
och skapar ett lite mer ombonat
intryck i fönstret.
Luxaflex® hissgardiner är av högsta
kvalitet och finns i tre olika modeller.
De går också att fodra, så att de blir
mörkläggande för t e x sovrummet
I hissgardinen sitter insydda
aluminiumstavar för att gardinen ska
hänga snyggt och rakt – de tar du
enkelt ut vid tvätt..
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Mörkläggning
Vi vet att många behöver helt mörkt för att sova riktigt gott. Är
du en av dem, ska du välja gardiner från vår serie Goodnight.
Då kan du skapa den där härliga hotellkänslan, när man drar
för gardinen och det blir helt kolsvart i rummet. Känslan
blir ännu bättre när du kan styra dem automatiskt med din
telefon eller med fjärrkontroll. Enkelt, bekvämt och lyxigt.
Kombinera gärna en mörkläggande gardin med t ex en
Duette gardin i själva fönstret.

PowerView® motorsering
Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare
Tänk dig ett hem där alla dina gardiner sköter sig själva
automatiskt, så att du kan skapa en skön känsla hemma
både morgon, middag och kväll. Det gör vårt prisbelönta
koncept PowerView® motorisering. Du programmerar
bara gardinerna via PowerView® appen på din telefon
eller läsplatta helt efter hur du vill ha det.
Hos din Luxaflex® återförsäljare kan du få mer information
och tips om alla funktioner som finns

Exklusiv uppsättning
Gardinstänger de luxe.
I vår serie Premium hittar du exklusiva gardinskenor och
stänger i stål och mässing. Det blir ännu ett lyxigt statement
i ditt eleganta fönster. Gardinstången anpassas, precis som
gardinen, helt efter de mått du önskar och du får en helhet
som passar perfekt tillsammans.

Vi har skenan för
din gardin
För att få den där perfekt uppsättningen behövs en skena
med passande glid. Den ska bara finnas där, och arbetar
i det dolda. Vi har mängder av skenor till olika behov och
uppsättningar – du väljer utifrån gardinens vikt, var skenan ska
sitta och vilken funktion du vill att den ska uppfylla.
Luxaflex® har skenan för dig – oavsett ditt behov.
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design.

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med
en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer
som förstärker skönheten i varje rum, varje dag
– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti.
The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se
Vägledning

Konsultation

Skräddarsytt

Montering

Tillsammans med din Luxaflex®
återförsäljare lär du känna
produkterna och får inspiration att
hitta rätt fönsterinredning till ditt
hem.

Du får hjälp med att t.ex. mäta dina
fönster och få råd om ljusinsläpp
och mörkläggning.

Dina gardiner är skräddarsydda och
handgjorda ned in i minsta detalj.

Låt en auktoriserad återförsäljare
för Luxaflex® installera och montera
ditt system, så vet du att det blir
professionellt gjort. Du är samtidigt
berättigad till vår 5-åriga garanti på
ditt köp.
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