
Luxaflex® Project



Referensobjekt
Luxaflex® produkter finns i flertalet stora projekt 
och byggnader runtom i Skandinavien. På vår 
hemsida luxaflexproject.se hittar du många fler.

Regeringskansliet, Stockholm
Kvarteret Loen och Björnen
Produkt: Luxaflex® Rullgardin L 10 samt 
Elite-skena och Gardiner Verosol

Bodö Bibliotek, Bodö
Produkt: Luxaflex® XXL rullgardiner med  
Verosol väv

Mærsk tornet, Köpenhamn
Produkt: Motoriserade Luxaflex® Glydea skenor

Hotell Sankt Jörgen Park, Göteborg 
Produkt: Luxaflex® Elite-skena och Swingband
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Det här erbjuder vi: 

· Helhetsleverantör inom invändig fönsterinredning

· Etablerat återförsäljarnät i hela Skandinavien

· Arkitektstöd & Kundtjänst

· Hjälp med offert och kalkylering

· Hemsida med teknisk information, referensobjekt och

möjlighet till beställning av vävprover

Luxaflex® Project
Solavskärmning, Gardiner och Skenor 
för offentlig inredning 
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LUXAFLEX® OCH MILJÖ
Luxaflex® har miljöfokus som ett ständigt  
inslag i all produktutveckling. Här nedan visas 
de tre vanligaste certifieringarna som vi jobbar 
mot. I våra kollektionsböcker - under teknisk 
info - hittar du respektive vävs certifiering/ 
klassificering.

OEKO-TEX® 
Huvuddelen av de vävar Luxaflex® använder är 
godkända och testade enligt OEKO-TEX®. 
För textilier som har OEKO-TEX® Standard 100 
logotypen, betyder det att textilen har blivit 
testad för skadliga ämnen och att den har 
godkänts. Den konstateras harmlös mot män-
niskors hälsa. OEKO-TEX® är ett självständigt 
internationellt institut som testar textilier.

GREENGUARD®
GREENGUARD® certifieringen säkrar att produk-
ten är rigoröst testad, och testas årligen, för att 
garantera att den inte innehåller några ämnen 
som kan påverka eller förorena inomhusmiljön. 
De flesta av våra vävar är GREENGUARD® Gold 
certifierade. 

Cradle to Cradle
Cradle to Cradle är en certifiering som 
behandlar en produkts hela livscykel bland 
annat avseende material, hälsa, förnybar energi, 
vattenförbrukning samt sociala aspekter. 
Luxaflex® har ett flertal produkter som är 
certifierade - de flesta i kategorin brons. 

Luxaflex® Project är en komplett kollektion invändig fönsterinredning, avsedd för 
projekt och offentlig miljö. I två böcker presenteras ett unikt sortiment som i sin  
sammansättning och kvalitet är anpassat efter de krav som ställs i offentliga lokaler 
och byggnader, som kontor, skolor och sjukhus. 

Det handlar om att få inflöde av dagsljus och möjlighet till utblick, men också om 
att spara energi, minimera bländning och att skapa ljudvänliga miljöer. Allt detta kan 
göras genom att välja rätt väv, hårdvara och styrning – och det hjälper vi dig med. 

Vävarna i kollektionen är ett urval - fler möjligheter och varianter finns att tillgå 
vid förfrågan



En sund innemiljö med 
ljuset i fokus
En del i att skapa bra miljöer på arbetsplatser, skolor och i offentliga lokaler är att kontrollera ljuset. 
Det är viktigt att skapa komfort när det gäller både värme och bländning, men även den visuella 
komforten kommer högt på listan. Funktionell och ändamålsenlig avskärmning i fönster kan ge 
stora fördelar energimässigt, men vi vet också att tillgång till dagsljus är avgörande för att skapa en 
hälsosam innemiljö.

Genom Luxaflex® breda sortiment av innovativa tekniska vävar från ledande leverantörer i 
Skandinavien och Europa, kan vi erbjuda något för varje miljö och varje fönster.  I vår kollektion 
Luxaflex® Project finns vävar i alla kategorier; screenvävar, mörkläggande vävar, tunna transparenta 
vävar och ljuddämpande vävar - allt i mängder av färger och kvaliteter.

I kollektionen presenterar vi produktkategorierna; Rullgardin, Lamellgardin, Duette®- och 
Plisségardin samt Persienn – och i separat bok – en stor kollektion flamsäkra Gardintyger avsedda 
för offentlig miljö.

FRÅN PLASTAVFALL I HAVET TILL 
HÅLLBARA TYGER

Gardintyget Sea och rullgardinen Sea-Tex™ är fram-
tagna av återvunnen plast, samlat från stränder och 
kustsamhällen världen över. Materialet Greenscreen® 
Sea-Tex™ är världens första gardinväv för ljusreglering 
som är framtagen av återvunnet plastavfall från haven. 
Vävarna består till ca 50 % av återvunnen plast som 
samlats med hjälp av passionerade volontärer via 
Waterkeeper Alliance™ som verkar i 37 länder, samt det 
egeninitierade projektet U-turn vars övergripande syfte 
är att hålla stränderna rena och främja havens 
ekosystem. Merparten av plasten har samlats vid stilla-
havskusten i Centralamerika.

Du hittar Sea och Sea-Tex™ i kollektionsböckerna 
Luxaflex® Project.
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RULLGARDIN

PLISSÉGARDIN OCH DUETTE® LAMELLGARDIN PERSIENN

Rullgardiner dämpar inte bara det inkommande 
ljuset, utan många vävar har reflekterande bak-
sida som även skyddar mot sol och värme, vilket 
i sin tur skapar ett behagligt inomhusklimat. 
Luxaflex® kan erbjuda marknadens största urval 
av rullgardinsvävar för offentlig miljö. Vävarna 
finns i mängder av inredningsanpassade färger 
och mönster samt i fyra olika transparenser. 

Att kunna mörklägga fullt ut är viktigt i flertalet 
offentliga miljöer - Mörkläggande vävar har 
därför ett stort fokus i vår rullgardinskollektion. 
Kassettsystem för mörkläggande vävar finns i ett 
flertal modeller.

Luxaflex® rullgardinslösningar finns i många 
olika modeller anpassade för offentlig miljö. 
Produkter för stora fönsterpartier, mellanglas-
gardiner, kasettlösningar samt olika 
motoriserade varianter.

Veckad tyggardin som finns i mängder av olika 
modeller, vilket gör att detta är produkten med 
störst variation. Vävarna har en mängd olika 
tekniska egenskaper och kan reglera ljuset, 
inomhusklimatet och energiförbrukningen.  

Lamellgardinen är ett funktionellt solskydd med 
en textil känsla, som gör att gardinen lika gärna 
kan fungera som rumsavdelare. Den måttbeställda 
lamellgardinens stora variation gör att den passar 
många olika miljöer och fönsterstorlekar.

Den klassiska produkten som idag är mer flexibel 
än någonsin. I offentlig miljö skapar den enkel och 
minimalistisk avskärmning i både små och större 
fönsterpartier. 
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Gardiner i offentlig miljö
Med gardiner går det att skapa fantastiska miljöer i offentliga rum. Gardiner används idag 
både som traditionell fönsterprodukt för att dämpa ljus och mörklägga, men också som 
rumsavdelare och ljuddämpare i stora lokaler. 

Luxaflex® kompletta sortiment av gardiner består av en mängd flamsäkra vävar i tre olika 
tätheter; transparent, tät och fördunklande/mörkläggande. Materialet är polyester.
Vi erbjuder sömnad – en färdig gardin, klar att montera på skena – men levererar också 
samtliga vävar som kupongväv i meter. 

Gardinerna skräddarsys i följande modeller; Swing, Sydda vecka, Veckband, Glid på band 
samt Öljett. Samtliga vävar kommer från det Holländska varumärket De Ploeg - Luxaflex® 
erbjuder ett brett urval ur De Ploeg’s stora kollektion för offentlig gardinmiljö.

GARDINSKENOR OCH 

STÄNGER

Luxaflex® erbjuder ett heltäckande sortiment 
av skenor, gardinstänger och tillbehör för 
offentlig miljö. Vår mångåriga erfarenhet av 
vad som fungerar, gör att vi inte kompromissar 
i kvalitet eller säkerhet. Vi erbjuder traditionella 
skenor från minsta U-skena till kraftiga 
draperiskenor, men även gardinstänger i 
mässing och aluminium - serien Premium - 
som har en mer dekorativ känsla. Flera av våra 
skenor är också motoriserade.

Här visas ett urval av Luxaflex® mest frekventa 
skenor. I Luxaflex® kollektionsbok Gardiner, 
gardinskenor och stänger finns det kompletta 
sortimentet.

Skena Elit – Luxaflex® allroundskena.
För lätta till medeltunga uppsättningar

Skena Vision – En kraftigare skena med 
något rundad front.
För medeltunga till tunga uppsättningar.

Skena U – En liten, smidig skena till lättare 
uppsättningar. Finns även hålslagen för 
montering direkt i tak.

Skena Glydea – En motoriserad skena 
för tyngre uppsättningar. Manövreras med 
fjärrkontroll och s k touch motion.

Kwart 69
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PREMIUM

Premium är en exklusiv serie med skenor 
och stänger i tidlösa färger och former.

Farger i mässing, stål och svart – blankt 
och matt.

Wisper 01/00



Kontakta oss 

Luxaflex Scandinavia AB
Box 144, Tråddragarleden 51
334 23 ANDERSTORP
Telefon Kundtjänst: 0371-895 30
e-post: projektoffert@luxaflex.se

Showroom i Stockholm
Etage 1
Rosenlundsgatan 40
118 53 STOCKHOLM
www.etage1.se

Showroom i Göteborg
Studio L6
Lasarettsgatan 6
411 19 GÔTEBORG
www.studiol6.se
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