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Lamellgardiner
Enkel elegans för stora fönster
Lamellgardiner är allra vackrast i stora
fönster där de lodräta linjerna skapar den
perfekta balansen mellan ljusinsläpp och
avskärmning. När lamellerna är öppna
får du in mycket ljus i rummet samtidigt
som det blir en skön avskärmning mot
omgivningen. Kollektionen innehåller
lameller i tre bredder och mängder av
vävar i olika färg, struktur och täthet. Det
gör lamellgardinen till en flexibel produkt
som passar i nästan alla fönster och olika
typer av rum och interiörer.

Utöver färgen
var möjligheten
att kontrollera
ljuset en viktig
faktor.
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Barnsäkerhet
Design med fokus på säkerhet
Hos Luxaflex® är barnsäkerhet högsta prioritet. Det är en viktigt del i vår designfilosofi
att se till att våra gardiner kan användas tryggt och säkert också i hem där det finns små
barn. Du kan välja den enkla och användarvänliga dragstaven, som både vinklar och
drar lamellerna fram och tillbaka. Har du många fönster är det bästa alternativet att styra
lamellerna med motor – med fjärrkontroll eller väggkontakt.

Dragstav
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Miljövänlig väv
För Luxaflex® är det viktigt att ha
ett miljötänk i allt vi gör, och inte
minst när vi sätter samman våra
kollektioner.
Nästan alla vävar är Öko-Tex®
100 certifierade, vilket betyder
att inga skadliga kemikalier har
använts i produktionsprocessen.
Det finns även PVC-fria vävar
som har tilldelats det s k
Cradle-to cradle certifikatet
och som därmed är en del i
kretsloppet.
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Luxaflex® Lamellgardiner tillverkas
både för sneda fönster och takfönster.
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Fantastiska valmöjligheter
I Luxaflex® kollektion finns ett stort urval
mönster, strukturer, färger och tätheter – från
lätta transparenta till helt täta vävar. Det
gör det lätt att skapa den perfekta balansen
mellan ljusinsläpp, insynsskydd – i precis den
stil som passar dig och ditt hem.

Insydd bottentyngd
Du kan välja att få tyngderna i botten insydda
i gardinens väv så att de hänger fritt utan
kedja. Det ger ett snyggt och enkelt intryck i
fönstret.
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Luxaflex® är det självklara valet när det gäller skräddarsydd
solavskärmning av hög kvalitet. Med mer än 60 års erfarenhet på
marknaden erbjuder Luxaflex® ett imponerade urval modeller,
vävar, material och färger som gör dina gardindrömmar till
verklighet. På alla produkter gäller fem års garanti.
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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 ljusinfall 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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