Rullgardiner
Stilrent med personlig prägel
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Gör ditt hem
till något
extra med
Luxaflex®
Det finns en mängd roliga olika
utmaningar med att inreda hemmet och
dess fönster. Allt från praktiska saker som
husets läge, fönsterstorlek och ljusinsläpp,
till olika smak och inredningsstilar - allting
påverkar våra val. Just därför har vi fler än
300 olika vävar i vår rullgardinskollektion
och hela fyra olika tätheter och
transparens. Välj just det som passar din
stil och rummets olika behov.
Vi vill erbjuda en sofistikerad och stilfull
rullgardinskollektion från Luxaflex®, som
gör ditt hem till något alldeles extra.
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STILSÄKRA OCH VACKRA FÖNSTER
Den grundläggande enkelheten hos rullgardiner är en perfekt utgångspunkt för att skapa fantastiska
fönster. Oavsett om du vill ha djärva tryck eller skimrande tunna ränder, så innehåller vår kollektion nya
och spännande sätt att hantera ljus, färg och transparens.

Mare RD

Trevi
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Rosate RD
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PERSONLIGHET OCH KONTRAST
Det finns många olika möjligheter att välja detaljer som tillför personlighet
till din rullgardin. Välj mellan åtta olika färger på beslag och underlister, som
skapar en personlig gardin och ger fin kontrast till väven.
Våra designlister finns i trä och metall, med blankt, borstat eller matt känsla.
White
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Chrome

Pearl Chrome

Champagne

Bronze

Brown

Gun metal grey

Black
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POWERVIEW® MOTORISERING
Det smarta sättet att styra dina Luxaflex® gardiner. Para ihop rullgardinerna
med PowerView® och upptäck den perfekta balansen mellan ljusinsläpp
och avskärmning. Med PowerView® Motorisering kan du styra dina
rullgardiner med fjärrkontroll eller från din smarttelefon eller surfplatta,
även när du inte är hemma. Programmera gardinerna så att du vaknar
varsamt med soluppgången på morgonen eller skapa ett mysigt krypin
när du kommer hem. I PowerView® appen ställer du enkelt in alla scenarier
och önskade lägen för både morgon, middag och kväll.
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LITERISE®
Vår patenterade LiteRise® betjäning är så enkel att alla kan använda den. Den
är barn- och husdjurssäker och du kan höja eller sänka gardinen med bara
ett enkelt drag i underlisten.

DESIGN MED FOKUS PÅ SÄKERHET
Luxaflex® erbjuder flertalet innovativa betjäningar, som har utvecklats med
fokus på säkerhet, komfort och estetik. Allt från olika varianter utan snöre
och lina, till fullt motoriserade system. Din Luxaflex® återförsäljare ger dig
expertrådgivning om vilken betjäning som passar bäst för ditt hem och dina
fönster. Hos Luxaflex® är barnsäkerheten alltid av högsta prioritet. Det är en
viktig del av vår designfilosofi att se till att våra gardiner ska vara säkra att
använda i hem där det finns bebisar och små barn.

Swing
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PLANERA LÅNGSIKTIGT
En hållbar livsstil börjar med snygg design.
Luxaflex® rullgardiner är konstruerade för att vara
miljömässigt hållbara genom sin förmåga att hantera
ljus och värme. Vi strävar ständigt efter att förbättra
våra processer, utveckla innovativa material och
minska mängden avfall. Det är därför vårt sortiment
av rullgardiner innehåller hållbara vävar tillverkade
med hjälp av den senaste tekniken.
Vår senaste innovation, Greenscreen Sea-Tex, är
världens första rullgardinsväv som är tillverkad
av återvunnet plastavfall från havet. Vävar som är
certifierade enligt GreenGuard® uppfyller strikta
standarder för låga mängder kemiska utsläpp och
bidrar till hälsosammare inomhusklimat. De flesta
av våra vävar är certifierade enligt OEKO-TEX® 100,
ett strikt internationellt system som övervakar
kemikalieanvändningen.
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CRADLE
TO CRADLE
CERTIFIED™
Att använda sunda material
är en av hörnstenarna i
Luxaflex® hållbarhetsarbete.
Genom att köpa produkter
med märkningen Cradle
to Cradle Certified™ gör du
ett bra miljöval eftersom
produkterna tillverkas på
ett ansvarsfullt sätt utan
att exploatera naturen, och
dessutom får produkterna
nytt liv när de har tjänat
sitt syfte. Kollektionen
med Luxaflex® rullgardiner
innehåller vävar och
hårdvara med märkningen
Cradle to Cradle Certified™
för att du ska kunna göra
rätt val för ditt hem och din
familj.
Mer information om hur vi
arbetar med hållbarhet finns
på luxaflex.se.
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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

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 ljusinsläpp
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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