
 The Art of Window Styling
Skräddarsydda gardiner till dina fönster
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Vackra fönster och rätt ljusinsläpp kan förändra det 
mesta – rummet, trivseln och din känsla.
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Luxaflex® - the Art of Window Styling 
I över sextio år har vi skapat vackra fönster genom våra 
exklusiva och skräddarsydda gardiner, anpassade efter 
fönstrets storlek och form. På Luxaflex® är bra, genomtänkt 
design grunden till fantastiska produkter – kontroll av 
ljusinsläpp, energieffektivitet, avskildhet och barnsäker 
manövrering är bara några av de funktioner som gör ditt 
hem smartare och dina fönster vackrare. 

Innovation – Kvalitet – Elegans
Vårt internationella designteam skapar exklusiva och 
trendiga färger, mönster och former så att du kan hitta 
det som passar din personliga stil bäst. Vårt kvalitetsfokus 
innebär att alla produkter i vår kollektion har genomgått 
grundliga tester för att uppfylla Luxaflex® kvalitetsgaranti 
så att de kan erbjuda behaglig stämning och vacker 
ljuskontroll i många år framöver.

Avskildhet och kontroll av ljusinsläpp
Våra produkter erbjuder en mängd olika flexibla 
valmöjligheter för avskildhet och kontroll av ljusinsläpp, och 
finns i ett exklusivt utbud av vävar och material som reglerar 
ljusinsläppet, från skirt till tätt eller mörkläggande. Våra 
innovativa manuella och motoriserade betjäningssystem 
ger dig ytterligare flexibla valmöjligheter för avskildhet och 
kontroll av ljusinsläpp.

Hållbar design
Luxaflex® bidrar till en mer hållbar och hälsosam miljö 
genom noggrant uttänkt design av innovativa produkter, 
ansvarsfullt val av produktmaterial samt val av moderna och 
hållbara tillverkningstekniker. Återvinning av material och 
mindre avfall för deponering är en grundläggande del i vårt 
engagemang. 

Konstruerade med säkerhet i åtanke
Med nya innovativa betjäningar kan du, varje dag, njuta 
av de eleganta och enkla lösningarna som prioriterar 
barnsäkerhet – med allt från linlösa till motoriserade system.

Få sakkunnig rådgivning
Våra kunniga återförsäljare är särskilt utvalda för sin kunskap 
och de är experter på våra produkter. De har många års 
erfarenhet av skräddarsydda Luxaflex® fönsterlösningar och 
kan hjälpa dig att genomföra dina idéer, ta reda på vad du 
tycker om och inte tycker om och ge dig råd om materialval 
och manövreringssystem eller andra aspekter som du 
kanske inte har tänkt på, som kontroll av ljusinsläpp, insyn 
och säkerhet. Du hittar din lokala Luxaflex® återförsäljare på  

www.luxaflex.se
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Duette®
För smarta hem, energibesparande och otroligt mångsidiga

Den unika designen hos Duette® förhöjer utseendet och 
känslan i hemmet. Duette® har utvecklats under mer än 30 år 
och har en unik cellstruktur som naturligt reglerar temperaturen 
i rum, dämpar ljud och sänker energikostnaderna. Allt medan 
dagsljuset varsamt filtreras. Vävarna finns i tre tätheter, från 
transparent till mörkläggande, med vackert strukturerade färger 
och mönster – så att du kan inreda varje fönster unikt och 
samtidigt skapa en sammanhängade stil i ditt hem. 



Filtrerar ljuset 
och isolerar 
ditt hem  
året runt
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Rullgardiner
En vardagsfavorit från Luxaflex®, med sinne för detaljer

Släpp loss din personlighet i detaljerna. Luxaflex® 
rullgardiner kombinerar trendig design, praktiska funktioner 
och prisbelönt betjäning för hemmets alla rum. Våra 
rullgardiner tillverkas i alla storlekar, från små fönster till stora 
panoramafönster och svårtillgängliga takfönster. Den breda 
vävkollektionen innehåller något för alla – allt från klassiska 
färger och mönster till de senaste trendfärgerna. Alltid i 
kombination med exklusiva designdetaljer, som ger en 
personlig stil till din inredning.



Top Down / Bottom Up - 16 & 25 mm
Optimal och allsidig avskärmning
-  Intuitiv och barnsäker betjäning
-  Med Top Down/Bottom Up betjäning 

kan du placera persiennen precis där du 
önskar, för att få insynsskydd men ändå 
kunna se ut.

-  Vinkla lamellerna genom att dra lätt i det 
lilla handtaget som sitter på både topp- 
och bottenskenan.

-  Finns för både 16 mm och 25 mm 
persienner.

-  Topp- och bottenskena finns i tre färger; 
vit, svart och silver.

-  Montering med diskreta beslag.
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Persienner
Designklassiker för en 
modern livsstil

Du kan styra ljuset perfekt och få ett allsidigt 
insynsskydd med en klassisk persienn. Luxaflex® 
introducerade persiennen redan på 50-talet och 
sedan dessa har den varit ett alltid lika populärt val 
till olika typer av fönster. Persiennen är funktionell 
samtidigt som den har ett passande uttryck i 
moderna hem. Välj mellan olika färger och material 
och sätt pricken över i:et med eleganta textilband, 
ton i ton eller kontrasterande. Det tar din persienn till 
nästa nivå.

MegaView®-persienner: Ger dig dubbelt så stor 
utsikt jämfört med vanliga persienner.
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Uppifrån och ned eller tvärtom: Betjäna dina gardiner uppifrån, nerifrån eller 
från mitten och hitta den perfekta balansen mellan avskildhet, ljusinsläpp och 
utsikt. Modellen Top Down/Bottom Up finns till Duette® gardiner, plisségardiner 
och persienner. 

Unik stil, skräddarsytt till alla 
fönstertyper, former och storlekar.
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Våra plisségardiner hämtar inspiration i den distinkta 
skönheten i japansk origami. Enkelheten i designen 
skapar visuella och subtila ljuseffekter i den vackert 
återkommande veckningen. Den här smarta 
funktionen blir aldrig omodern. Plisségardinen kan 
liva upp vardagsrummet, ge nytt liv åt uterummet 
eller förvandla sovrummet till en lugn och fridfull 
plats. Plisségardiner är också perfekta för lutande 
fönster och vippfönster samt dörrar och takfönster 
som är svåra att nå, och det finns en variant som 
passar perfekt i ramen utan att göra hål, vilket 
garanterar ett snyggt utförande.

Plissé- 
gardiner
Obegränsade möjligheter
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Träpersienner
Ge fönstren värme och karaktär

Bjud in naturens värme och skönhet till 
ditt hem, med Luxaflex® träpersienner. 
Vår kollektion innehåller naturligt ädelträ 
och konstträ, som skapar en vacker 

stil med extra hållbarhet – utmärkt för 
badrum och kök. Välj mellan vackra och 
robusta trälameller eller målade varianter i 
vita och gråa nyanser. 

Vårt FSC®-certifierade trä är etiskt odlat 
från hållbara skogar.
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Hissgardiner
Vackra vävar och gediget 
hantverk från Luxaflex® 

Skapa en ombonad, modern look med 
skräddarsydda hissgardiner. De ger dina fönster ett 
stiligt uttryck och det mjuka tyget ger en exklusiv 
och skön känsla. Vi har ett stort urval transparenta 
och täta vävar som ger dig möjlighet att skärma 
av som du önskar. Du kan också få mörkläggande 
hissgardiner – perfekt till sovrummet.
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Silhouette®
Ett vackert, filtrerat ljus

Med Silhouette® utnyttjar du dagsljuset 
optimalt. Den transparenta väven omformar 
det hårda solljuset till ett mjukt, filtrerat ljus 
samtidigt som det skärmar av och hindrar 
ovälkommen UV-strålning. Du kan se  ut 
genom de två transparenta lagren av väv, och 
tyglamellerna som sitter emellan kan vinklas 
eller stängas helt. Se vår kollektion med färger 
och vävar, så kan vi skräddarsy den perfekta 
Silhouette® gardinen till dig.
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Stämningsfullt ljusinsläpp
och en exklusiv känsla
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Twist®
Enkelt och snyggt med sofistikerat 
ljusinsläpp

Twist® är en innovativ variant av den klassiska rullgardinen och 
ett snyggt sätt att hantera inyn och ljus. Du justerar enkelt de 
två vävarna parallellt med varandra till ett öppet, halvöppet eller 
helt stängt läge, för att skapa rätt känsla i rummet. Minska risken 
för bländning när du tittar på TV eller få diskret insynsskydd 
i badrummet. Välj mellan skimrande vävar, tunna ränder och 
trendiga mönster, så får du en personlig gardin som förändrar 
rummets utseende och känsla.
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Lamell- 
gardiner
Perfektion för stora fönster

Elegant enkelhet för större fönster, skjutdörrar och 
stora öppningar från golv till tak. Lamellgardiner är 
eleganta och praktiska då de låter dig styra ljuset med 
mjuka tyglameller som kan vinklas eller stängas helt 
för praktiskt insynsskydd. Med vårt stora urval vävar i 
olika färger, strukturer och tätheter kan du skapa den 
perfekta balansen mellan ljusinsläpp och insynsskydd. 
Du manövrerar dina lamellgardiner antingen med 
en enkel dragstav eller, för att få den ultimata 
bekvämligheten, med motor. Har du många fönster 
är motorstyrning det absolut bästa. När lamellerna är 
stängda skyddar du också dina mattor, möbler och golv 
från UV-strålning.
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Barnsäkerhet
Konstruerade med fokus på säkerhet 

För oss på Luxaflex® har barnsäkerhet högsta prioritet. Att 
göra produkter säkrare för hem med spädbarn och småbarn 
är en viktig del i vår designfilosofi. Luxaflex® erbjuder flera 
innovativa betjäningssystem utformade med säkerhet, 
komfort och elegans i åtanke.

PowerView® 
Automation
Smarta gardiner gör livet lite enklare

Ett smartare sätt att leva. Hantera dina Luxaflex® gardiner 
med vår senaste teknik för smarta hem. PowerView® 
Automation ger dig den ultimata kontrollen, från en enkel 
handhållen fjärrkontroll till en app som du kan använda 
vart du än är. Med PowerView ® App kan du enkelt skapa 
anpassade inställningar som styr alla gardiner i hemmet 
tillsammans eller i valfri kombination. Du kan programmera 
dina produkter från Luxaflex® så att de väcker dig varsamt 
på morgonen med soluppgången eller för att skapa en 
mysig miljö när du kommer hem. PowerView® integreras 
med ledande system för smarta hem som Google Home, 
Apple Home, Nest, Amazon Alexa med flera.

PowerView® Automation finns till Duette®, plisségardiner, 
Silhouette®, rullgardiner, Twist®, lamellgardiner, persienner 
och hissgardiner.
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LiteRise®

Det revolutionerande Luxaflex® LiteRise® systemet gör det 
enklare än någonsin att höja och sänka dina gardiner. Med en 
enkel handrörelse för du upp eller drar ner gardinen, och den 
stannar precis där du vill.

LiteRise® finns till Duette®, plisségardiner, Silhouette®, 
rullgardiner och persienner.

SmartCord®

Den prisbelönta Luxaflex® SmartCord® har ett utdragbart 
dragsnöre vars längd förblir kort när du drar upp eller ner 
gardinen.

SmartCord® finns till Duette®, plisségardiner, Sihouette® och 
hissgardiner.

Få expertrådgivning 

Besök din lokala Luxaflex® återförsäljare och titta närmare på våra gardinlösningar och betjäningssystem, och få experthjälp med att 
välja rätt gardiner till ditt hem.



All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or 
samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice. ® Registered trademark. A HunterDouglas® product.
© Copyright HunterDouglas® 2020.

Art. nr. 032 871

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se

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

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

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

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

Montering
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.


