
Luxaflex® Gardiner

SÅDAN SKABER DU DEN 
ULTIMATIVE HOTELSTIL

FARVER GIVER 
PERSONLIGHED 

Få viden om hvordan farver 
påvirker indretningen

All in på smart home? 
_ opfyld drømmen om 

intelligente gardiner

TILFØR HJEMMET 
STIL OG KARAKTER 
MED LANGE 
STOFGARDINER 
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INDHOLD

Hvilken funktion skal dit stofgardin udfylde? 
Bliv klogere på de forskellige tætheder,  
og om du skal gå efter et transparent, 
tæt eller mørklæggende stof.

Få det ultimative hotellook hjemme 
med gardiner i to lag. Kombiner et 
transparent og et mørklæggende stof 
og få glæde af både lys og mørklægning.

Farver giver dit hjem personlighed. 
At indrette med farver harmonerer godt 
med vores lyse skandinaviske indretning. 
Farverne bringer forskellige stemninger  
- læs om hvordan farverne påvirker.

Stofgardiner fås i mange udgaver og 
varierer i udtryk. Søger du et afslappet look 
med gardiner, der rammer gulvet, eller går 
du efter et gardin med ensartede bløde 
folder. Bliv inspireret til at finde dit udtryk.

Når vi indretter, byder vi naturen 
indenfor i både stil og materialevalg.  
Den bæredygtige tankegang er kommet 
for at blive, og det afspejler sig i vores hjem. 
Få idéer til den naturlige indretning.

For at skabe en flot og helstøbt 
gardinløsning, skal der bruges en 
gardinskinne eller -stang. Se nærmere 
på vores sortiment i funktionelle skinner 
og eksklusive Premium stænger. 

Få ekstra komfort med intelligente 
PowerView® gardiner. Så kører dine 
stofgardiner for og fra automatisk efter 
din døgnrytme.

Det, som gør Luxaflex® liftgardiner 
unikke, er kombinationen af det bløde 
og stringente look. Størstedelen af vores 
stofkollektion sys også til liftgardiner.
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Vinduerne i boligen er øjnene ud mod omverdenen. De lukker lys, rummelighed og luft ind, men indimellem lukker 
de også op for uønsket indsyn eller skarpt generende lys. Den udfordring kan vi hjælpe med, så du får det bedste fra alle 

verdener. Vi indretter vinduer, så du får det udtryk og den funktion, der opfylder dine behov. Valgene og mulighederne er 
uendelige. Luxaflex® guider dig i gardinernes verden, så du får det bedste til dine vinduer. 

Alle vinduer fortjener et smukt gardin
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Smukt og funktionelt
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Funktion eller dekoration  
Du kan bruge gardinlængder til at skabe stemning ved at
placere dem ved vinduerne eller andre steder i rummet. Skal
gardinerne skærme for lys og privatliv, skal du vælge en løsning, 
der kan dække hele vinduet, når du trækker gardinerne for.
 
Sov godt 
Når du vælger gardiner til soveværelset, er det en god idé at 
vælge en kvalitet, som mørklægger eller dæmper lyset, så du 
ikke vækkes af den stærke morgensol i sommerhalvåret. Der 
findes en række kvaliteter at vælge ud fra, afhængigt af hvor 
mørkt du vil have det.

Gør et smalt vindue større og få mere loftshøjde 
Har du et mindre vindue, kan du forstørre udtrykket  
ved at hænge gardinerne længere ud på væggen. Det 
samme gælder lofthøjden i rummet. Ved at lade gardinet  
gå fra loft til gulv, skaber du en større rumfornemmelse.
 
Få bedre akustik 
I små som store rum kan god akustik ofte være en 
udfordring. Ved at vælge en lydabsorberende kvalitet,
kan lyden i rummet blive betydeligt forbedret og give 
en større velvære. Luxaflex® har flere lydabsorberende 
kvaliteter i kollektionen.

Gardiner skaber en fantastisk stemning og giver hjemmet stil og karakter. Samtidig kan de udfylde mange vigtige 
funktioner, og det er derfor en god idé at gøre de rette overvejelser, inden den endelige løsning vælges.

Luxaflex® skræddersyr alle stofgardiner og specialfremstiller gardinskinner og -stænger,  
så du får en komplet løsning. Kvaliteten har betydning for udtrykket, men farve og tæthed er 

 også afgørende for den ønskede funktion.

Tæt 
Et tæt stof giver en flot tyngde og vores udvalg rummer et utal af 
lækre og smukke farver. Et tæt væv lukker af for det direkte sollys  
men mørklægger ikke rummet. Det skærmer samtidig for indsyn, 
når mørket falder på. Vores tætte stofkvaliteter er fx velour, uld og 
andre kraftigere hørvæv.

Transparent  
Et transparent gardin giver et let og luftigt udtryk, lyset 
filtreres blidt og strømmer ind gennem stoffet. Samtidig 
beskytter det transparente stof for direkte indsyn i  
dagtimerne.

Lysdæmpende eller 100% mørklæggende 
Til soveværelset eller andre steder, hvor lyset ønskes ude, fås 
forskellige kvaliteter. Vores Goodnight kvalitet skærmer 100% for 
lyset. Du kan vælge mellem flere lysdæmpende væv eller vælge 
frit mellem kvaliteterne og lade os sy et foer på gardinet, som  
giver samme mørklæggende effekt.

Semitransparent 
Det semitransparente gardin skærmer mere effektivt for lyset og 
farven i gardinet træder mere frem, selv når lyset står igennem det. 
Du kan fornemme silhuetter gennem stoffet. Vores Sea-gardin af 
genanvendt havplast er et semitransparent væv.
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At vælge rigtig stofkvalitet

Forecast, 80

Goodnight, 18

Ode, 30

    Feltwool, 08

  Nuno, 75
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Få den populære hotelstemning ved at hænge to lag 
gardiner i vinduet og kombinere en transparent 

og en mørklæggende kvalitet.  
 

To skinner sættes i loftet og det transparente gardin 
sættes nærmest vinduet for at skabe en skøn 

stemning i rummet. På skinnen ind mod rummet 
sættes et mørklæggende, lysdæmpende eller tæt 

gardin, som trækkes for, når det er sovetid.  
Funktionelt og meget elegant.
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Polo, 21 | Yoko, 89



                                deles ofte ind i varme (rød, orange og gul)  
og kolde farver (lilla, blå og grøn). De har forskellige egenskaber  
og vækker følelser, som bidrager til at skabe forskellige  
atmosfærer i indretningen.
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Vi kan godt lide at indrette med farver. Farver skaber stemning 
og giver humør. Lad dig inspirere af farvernes betydning, 

når du vil indrette med farver.

Når du vælger farver til boligen, kan det være interessant 
at vide, at en kold farve giver en større rumfornemmelse,  
og en varm farve formindsker. En varm farve skaber også 

en indbydende stemning, og en kold farve giver  
følelsen af et køligere rum.

Hvad betyder farven
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              Ode, 30

        Alma, 05             Alma, 92

                       6938, 001

Farven rosa vækker 
stemninger hos de fleste. 
Rosa skaber ro og en følelse af 
tryghed. Rosa passer godt til 
stille og fredsfyldte rum.

Blå nuancer skaber en følelse af ro 
og stilhed. Blå har en afslappende 
effekt, lader tankerne hvile og får 
kroppen til at koble af.  
 
En klassisk farve som aldrig 
går af mode.

Brune og mørke sandfarver passer godt til steder, hvor man skal koble af 
og have fokus. De nedtonede jordfarver danner en god base i indretningen, 
og er nemme at kombinere med skarpere toner som fx rødt eller blåt

Grønt er håbets farve. Grønne nuancer har en 
beroligende og forfriskende effekt og skaber balance. 
Det er en farve, vi i forvejen omgiver os med fra planter 
og naturen, og som passer til de fleste hjem.

Gult giver humør og energi. I  
indretningen fungerer gult godt 

i stuen, børneværelset eller i  
hjemmekontoret. Mørke rum 

med lidt lys har gavn af den 
gule farve for at kompensere 

for det manglende lys.

              Ode, 68

   



Gardinerne  
komplementerer vores 

rum ret godt, fordi de rå 
rammer bliver mødt af 
de yndefulde gardiner. 
Vores hus er baseret på 

naturligt dagslysindfald. 
Det bløde lys, der 

falder ind i rummet, 
når solstrålerne brydes 

igennem de næsten 
transparente gardiner, 

er super flot. "
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Swing x 2  – smukke ensartede og bløde 
folder, der består, uanset om gardinet er 
trukket for eller fra. Denne model passer til 
alle gardinstoffer og de fleste vinduer.

Swing x 1.6 – samme bløde og ensartede 
folder med mindre dybde og deraf mindre 
stofforbrug.

Hvilken gardinmodel passer bedst 
hjemme hos dig – vælg din favorit her!
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Swingmodellen skaber ensartede og bløde folder,  
som løber hele vejen fra top til bund. Gardinet sættes
på glidere på snor, som sikrer, at folderne består ensartede 
og bølgende uanset om gardinet er trukket for eller fra. 
Swingmodellen passser til alle stofkvaliteter.

Michael Falgren, fotograf

              Ode, 59

Multipocket skaber et gardin med traditionel rynkebånd. 
Gardinet får et smukt fald, som understreges yderligere af det 
transparente stof og gardinets længde, som rammer gulvet. 
Rynkebånd passer til alle stofkvaliteter.

Regis – det klassiske rynkebånd, som 
skaber ensartede, tætte rynker i toppen af 
gardinet. Det giver liv og et naturligt fald i 
gardinstoffet.

Faste syede læg – modellen har faste 
syede læg. De dybe læg sikrer, at gardinet 
hænger smukt og ensartet. Kan sættes på 
både stang og skinne.

Multipocket – et gardin med et blødere 
rynkebånd, som giver et afslappet udtryk. 
Rynkerne i toppen giver stoffet liv og et  
fint fald.

Lægbånd – et enkelt gardin med små læg 
som skabes ved hjælp af fingerhægter. En 
gardinmodel med minimalt stofforbrug. 
Kan sættes på både stang og skinne.

Kovser – en metalring sættes fast på 
stoffet med jævne mellemrum og trækkes 
direkte på gardinstangen. Det skabe jævne 
og fine folder i gardinet.

Glidere på bånd – et enkelt og let 
bølgede gardin med mindre stofforbrug. 
Gardinet har et bånd med påsyede glidere, 
som trækkes direkte på skinnen.

Gardinmodellen har en stor effekt på 
udtrykket på din gardinløsning. Er du 
fx til klassisk rynkebånd, bløde folder 
eller faste læg.  
 
Find din favorit blandt vores modeller. 
Modellerne har varierende stofforbrug 
ligesom de forskellige stofkvaliteter 
laves med enten bundsøm eller 
tyngdebånd.

              Forecast, 01

"
              Forecast, 01



Vores designede Pebble® 
PowerView® fjernbetjening
fås i flere lyse skandinaviske 
toner.
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Sea er lavet af 50% genanvendt havplast samlet ind fra 
strande og kystlinjer. På den måde er Sea med til at sikre 
en renere natur og samtidig spare på naturens ressourcer 
ved at genanvende materialer. Sea er en semitransparent 
kvalitet og har et blødt og naturligt fald.
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             Sea, 09

              Forecast, 01               Forecast,80

Sea fås i 10 naturlige 
farver inspireret fra 
de have og strande, 
hvor plasten er 
indsamlet fra.

Vælg smukke 
kvaliteter i natur- 
materialerne uld, 
hør og modal. Den 
transparente og lette 
kvalitet 6938 er lavet 
af 38% modal og 9% 
uld. Det kraftige og 
meget bløde uldvæv, 
Feltwool, består af 
70% virgin wool.  
 
Uld har den særlige 
kvalitet, at det er 
et selvrensende 
materiale.

Vi indretter os med naturlige farver og materialer, der bidrager til følelsen af renhed og 
velvære i boligen. Vi ønsker nærhed, lys og balance. Brug den naturlige farvepalette som 
basisfarver i indretningen og arbejd med dine yndligsfarver på udvalgte farvespots.

Metaller passer godt 
ind i den naturlige trend.  
Her vores Premium  
gardinstang i mat 
messing, som passer 
flot til gardiner i  
naturfarver.

Tænk i tørrede blomster frem for friske buketter. Ud over de tørrede 
blomster bidrager med et smukt indretningselement, bidrager de 
også til en bæredygtig tankegang, da buketten holder evigt.

Endelig en fjernbetjening der kan ligge fremme. 
Det bløde og ovale design gør, at Pebble® 
bliver en del af dit stilleben.

Grønne planter er dekorative og 
samtidig gode til at regulere 

luftfugtigheden i boligen.

Det naturlige trender
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Gardinskinner og stænger

Der findes en række forskellige skinner og stænger at hænge gardinet op på. Valget afgøres blandt andet ud fra 
hvor tungt gardinet er, den valgte gardinmodel og hvilket helhedsudtryk, du er på jagt efter. Fælles for alle 

Luxaflex® skinner er, at det er funktionaliteten, som er i centrum, og det er gardinet, som sætter stilen.

 
 

Air-skinnen. En fleksibel skinne med 
rund form, som kan bære tungere og lidt 
kraftigere gardiner.

Star. En motorskinne med PowerView® 
Automation, så du kan indstille gardinet 
til automatisk at åbne og lukke efter din 
døgnrytme. Gardinet betjenes med  
fjernbetjening, app eller med stemmen. 
Motoren sidder skjult bag gardinet i  
venstre eller højre side.

Vision. En kraftigere og designet all-round 
skinne, som også kan bære tungere 
gardiner. Monteres i loftet eller på  
væggen. Fås i hvid, grå og antracit.

Her præsenteres du for nogle af 
vores mest populære gardinskinner.  
Til hver skinne findes en række tilbehør, 
som kan tilvælges for at få den ønskede 
opsætning. Størstedelen af skinnerne 
kan ligeledes bukkes, så de går rundt 
om hjørner, kan anvendes i en karnap 
eller slutte tæt ind til væggen. Elite-skinnen. Vores populære og alsidige 

gardinskinne, som fungerer til lette til mel-
lemtunge gardiner. Skinnen sættes i loftet 
eller på væggen. Fås i hvid, grå og sort.

U-skinnen. En lille skinne som knapt ses, 
når den er monteret i loftet. Fungerer til 
lettere gardiner og vælges, når skinnen 
skal være så usynlig som muligt. Fås i hvid 
og grå.
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I serien findes både skinner og stænger, og 
du kan vælge mellem flere forskellige ende-
knopper og på den måde skabe det udtryk, 
du søger. Premium fås i mat og blank 
messing, stål samt mat sort. Til Premium 
kan du også vælge PowerView® Automation 
for smart home styring.

     Wisper, 01

Premium – den eksklusive serie
Vores Premium kollektion er designet til at give din gardinopsætning et særligt touch med eksklusive stænger i stål, 
messing eller sort. Lækre detaljer i væg- og loftbeslag gør, at din gardinstang bliver en del af helhedsudtrykket. 



Fem gode gardinidéer
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Gardiner til loftet 
Skab en wauw-effekt ved at lade gardinet gå helt fra loft 
til gulv. Det giver et spændende element i indretningen, 
og giver følelsen af større lofthøjde.

En perfekt glidefunktion 
Skal gardinet bruges til mere end blot en 
pyntelængde, og tages i brug hver dag  
som afskærmning for lys og privatliv,  
anbefaler vi en skinne, der har en  
glidefunktion i høj kvalitet i kombination 
med glidere på snor. Når gliderne sidder  
på en snor, får du smukke ensartede folder 
uanset om gardinet er trukket for eller fra.
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                  Clipper,  03 

                Forecast, 80

            Polo, 02, 03, 04

Gardin som rumdeler
Gardinet er perfekt som rumdeler, det skaber 
stemning og er samtidig nemt at tage i brug.  
Gardinet skaber en smuk væg, som deler 
rummet op, og trækkes nemt til siden, når 
der igen skal åbnes op.

Gardiner til dit smart home 
Opgrader til optimal komfort med PowerView®  

Automation hvor gardinet kan indstilles til at trække 
for og fra automatisk efter din døgnrytme. Du kan også 

altid betjene gardinet med fjernbetjening, app eller 
stemmestyring. Vælg mellem Star- eller Premiumskinnen.

Farvefest
Har du en større væg eller et stort 

vinduesparti, du vil dekorere med gardiner, 
kan du bevæge dig ud i forskellige nuancer for 

at skabe mere liv i gardinløsningen. Her vises 
kvaliteten Polo i tre skønne naturfarver.
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             6938, 01



Liftgardinet – en tidløs klassiker
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Størstedelen af vores stofkollektion tilbyder vi også som
smukke liftgardiner. Et Luxaflex® liftgardin laves med vandrette 
aluminiumsstænger, som ligger gemt i stoftunneller. 
Aluminiumsstængerne holder stoffet flot på plads, og gør 
at liftgardinet får en smuk kontrast mellem det stringente 
og bløde look. 

Vi byder på et stort udvalg i transparente, semitransparente 
eller tætte kvaliteter, der hver især skaber sit eget udtryk. Du 
kan også få syet et liftgardin med foer, og bruge det som 
mørklægningsgardin i fx soveværelset.

Vælg mellem flere manuelle betjeninger eller PowerView® 
Automation for den ultimative komfort. 
 
Med PowerView® kan du betjene liftgardinet med 
fjernbetjening, app eller stemmestyring samt indstille 
det til at køre op og ned automatisk efter din døgnrytme.
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Stofgardin og liftgardin i samme stof 
- lækkert og harmonisk.

Et Duette® gardin er perfekt til at skærme for lys og privatliv, mens det transparente 
stofgardin tilfører en fantastisk stemning og karakter til rummet.

Et rullegardin i screenvæv skærmer effektivt for 
generende lys, mens du stadig kan se ud. Uldgardinet 

lukker af for lys og indsyn, når der er brug for det.
   Feltwool, 08

Når du kombinerer 
stofgardiner med andre 
gardinløsninger, får du 

endnu flere muligheder for at 
tænke i udtryk og i fleksibel 

afskærmning af lys og privatliv. 
Lad fx det transparente 

stofgardin skabe stemning og 
let filtrere lyset mens Duette® 

eller rullegardinet skærmer 
for privatlivet.

Nuno, 75

Yoko, 09

Kombiner 
stofgardiner
med andre 

gardinløsninger 
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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. 032 506

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


