
Rullegardiner 
 Stilrent med personligt præg
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Gør dit hjem 
til noget 
særligt med 
Luxaflex®

Alle rum har brug for noget forskelligt. 

Fra praktiske udfordringer som 

vinduesstørrelser og lysindfald til 

vores forskellige måder at indrette 

os i stil og farver. Derfor har vi over 

300 rullegardinsvæv og fire forskellige 

tætheder i vores rullegardinskollektion, 

så du kan vælge det væv, der passer til 

dit behov og din stil.

Vi ønsker at tilbyde et sofistikeret 

og stilfuldt design, der gør Luxaflex® 

Rullegardiner til noget særligt.
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STILSIKRE OG ENKLE LØSNINGER

Rullegardinets enkelthed er det perfekte udgangspunkt til at bevæge sig ud i mere modige designvalg. 

Neutrale eller iøjnefaldende mønstre, transparente strukturvæv eller mørklægning. Kollektionen 

indeholder et væld af muligheder for at kontrollere lyset og gøre dine gardiner til noget særligt.

Mare RD Rosate RD

Trevi
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PERSONLIGHED OG KONTRAST

De mange muligheder for afslutninger gør, at du kan skabe et helt 

personligt design til dit rullegardin. Vælg mellem otte smukke og stilfulde 

farver til både underliste og endebeslag. På den måde kan du skabe kontrast 

og elegance til tekstilet.

Vores designliste fås i træ eller metal med blankt, børstet eller mat udtryk.
White Chrome
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Pearl Chrome Bronze Gun metal greyChampagne Brown Black
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POWERVIEW® AUTOMATION

Med PowerView® Automation kan du styre dine rullegardiner 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.



LITERISE®

Vores patenterede LiteRise® system er enkelt og sikkert og fungerer for alle i 

huset. Betjeningen er sikker for børn og kæledyr og hæves og sænkes enkelt 

med et let træk eller skub.
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Swing
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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 børne-

sikkerhed 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.



10

PLANLÆGNING PÅ  
LANGT SIGT

Bæredygtig levevis starter med et flot design. 
Luxaflex® Rullegardiner er designet til at være 

bæredygtige fra naturens hånd gennem 

reguleringen af lys og varme. Vi forsøger konstant 

at forbedre vores processer, udvikle innovative 

materialer og mindske spild. Derfor omfatter 

vores sortiment af rullegardiner banebrydende 

bæredygtige tekstiler.

Vores nyeste innovation, GreenScreen Sea-Tex, er 

verdens første tekstil til rullegardiner, der er fremstillet 

af genbrugt plastaffald fra havet. Vores GreenGuard®-

certificerede tekstiler opfylder strenge standarder for 

lave kemiske udslip og bidrager til sundere indendørs 

luftkvalitet. De fleste af vores tekstiler er OEKO-TEX® 

100-certificerede, et stringent internationalt system 

til overvågning af brug af kemikalier.
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CRADLE 
TO CRADLE 
CERTIFIED™ 

Brug af sunde materialer er 

en af grundstenene i vores 

strategiske arbejde med 

bæredygtighed. Ved at købe 

produkter med mærket 

Cradle to Cradle Certified™ 

gør du en god gerning, 

fordi disse produkter er 

fremstillet ansvarligt uden 

at drive rovdrift på naturen, 

og de genanvendes og får 

nyt liv, når de har udtjent 

deres formål. Kollektionen 

af Luxaflex® Rullegardiner 

fås med tekstiler og beslag, 

der er Cradle to Cradle 

Certified™, så du kan træffe 

et ansvarligt valg på vegne 

af dit hjem og din familie.

Få mere at vide om 

vores arbejde med 

bæredygtighed på  

luxaflex.dk.
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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. 033 532

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


