
 Lamelgardiner
 Enkel elegance til store vinduer
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Luxaflex® 
design og 
håndværk
Luxaflex® Lamelgardiner er fremstillet 

med præcision efter dine ønsker, så de 

passer perfekt til dit hjem og din livsstil. 

Fra eksklusive materialer til enkel 

betjening - du vil opleve førsteklasses 

kvalitet med holdbarhed og stil.

DE NYESTE LOOK
Vores designere henter inspiration fra de 

nyeste indretningstendenser og giver 

dig spændende farver og teksturer med 

moderne og tidløs stil.
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BÆREDYGTIG LIVSSTIL
Vi passer på miljøet. Vores gardinløsninger hjælper 

med at kontrollere varme og lys ved vinduet, hvilket 

gør dit hjem mere energieffektivt og bæredygtigt. De 

bæredygtige materialer, vi anvender, omfatter Cradle 

to Cradle Certified™ tekstiler og materialer. Denne 

internationalt anerkendte certificering anerkender 

løbende forbedring og innovation af produkter og 

processer.

FREMSTILLET AF GENANVENDT PLAST FRA HAVET: 
GREENSCREEN SEA-TEX® NXT

Vores seneste innovation inden for tekstiler 

GreenScreen Sea-Tex®, er verdens første 

gardinløsning, der er fremstillet af 50% genanvendt 

plast fra havet. Godt for dit hjem og miljøet.
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OPTIMER AKUSTIKKEN I DIT HJEM

Du kan nyde endnu mere fred og ro med vores luksuriøse akustiske lamelvæv - Riff og Sedna - 

designet til at forbedre akustikken indenfor ved at absorbere omgivende støj og genklang.



Hvis du ønsker et helt enkelt look, skal du vælge vores 

indsvejsede bundlodder, hvor lodderne bliver gemt væk 

og helt uden bundkæde mellem hver lamel. Dette skaber 

et endnu mere elegant look og er også ideelt til hjem med 

børn og kæledyr.

Gør dit gardin personligt ved at kombinere et ensfarvet 

tekstil med et mønstret tekstil i samme farve. Eller tilføj et 

særligt finish med en skinne i sort, hvid eller aluminium for 

at få et endnu mere karakteristisk look.
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SÆRLIGE FORMER

Du behøver ikke bekymre dig om udsædvanlige 

vinduesformer, da Luxaflex® lamelgardiner kan 

være udformet, så de passer til vinklede vinduer, 

karnapper og vinduespartier med vinduer i 

forskellig højde.

DESIGNMULIGHEDER



10 11

POWERVIEW® AUTOMATION

Med PowerView® Automation kan du styre dine gardiner fra din 

smartphone eller Pebble® fjernbetjening og lade dem blive en del 

af dit intelligente hjem. Du kan bruge dem som vækkeur, til at få dit 

hjem til at være i bevægelse når du er afsted eller styre lysindfaldet 

i løbet af dagen - helt automatisk. PowerView® fungerer med Apple 

HomeKit, Amazon Alexa og Google Home.

BETJENINGSMULIGHEDER
Der er mange måder at nyde enkel, problemfri og børnesikker betjening af 

dine Luxaflex® lamelgardiner fra manuel til motoriseret betjening.

DESIGNET MED FOKUS PÅ SIKKERHED 
Luxaflex® tilbyder mange innovative betjeninger, som er udviklet med tanke 

på sikkerhed, komfort og æstetik. Fra snorløse varianter til fuldt motoriserede 

systemer. Besøg din lokale Luxaflex® forhandler for at få ekspertrådgivning 

om den bedste betjening til dit vindue og hjem. Hos Luxaflex® er 

børnesikkerhed en topprioritet. Det er en vigtig del af vores designfilosofi at 

sørge for, at vores gardiner kan bruges sikkert, også i hjem med babyer og 

små børn.
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Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk

Rådgivning
Hos din Luxaflex® forhandler kan 
du finde inspiration, udforske 
produkterne og finde lige præcis 
de designs, du synes om.

Skræddersyet kvalitet
Dit gardin skræddersys og 
håndlaves med omhu og sans for 
detaljen.

Konsultation i hjemmet
Din Luxaflex® forhandler måler dine 
vinduer, vurderer dit lysindfald og 
guider dig til den gardinløsning, 
der opfylder dine behov.

Problemfri montering
Lad en autoriseret Luxaflex® 
forhandler stå for monteringen, 
og du ved samtidig, du er dækket 
under vores 5 års garanti.

Art. nr. 032 009

Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design. 

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 

motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som 

fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet 

og med fem års garanti.

The Art of Window Styling


