
Luxaflex® Gardiner

SÅ SKAPAR DU GARDINER MED  
HOTELLKÄNSLA I SOVRUMMET

VILKEN FÄRG PASSAR DIG? 
Läs om hur vi påverkas 

av färg i våra hem

All in på Smart Home?

SKAPA DITT 
DRÖMHEM MED 
GARDINER 

Uppfyll drömmen om 
intelligenta gardiner
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INNEHÅLL

Vad önskar du av din gardin – vilka krav 
på funktion och utseende har du? 
Läs mer om olika tyger och kvalitet, och  
få hjälp med att välja mellan transparent, 
tät eller mörkläggande väv.

Skapa den optimala hotellstilen 
hemma med dubbla gardiner. Kombinera 
transparent och mörkläggande väv  
för att både släppa in och stänga  
ute ljuset.

Färg ger personlighet i din inredning 
och passar bra som komplement till vår 
skandinaviska, ljusa inredningsstil. Olika 
färger skapar olika känslor. Läs mer om 
hur vi påverkas av färger.

Långa gardiner som ligger i golvet  
eller en jämn och vacker uppsättning  
med mjuka veck. Det finns många olika 
stilar att välja på – här ser du några.

Nu bjuder vi in naturen i inredningen,  
med både färger och material. Miljö- och 
hållbarhetstänket är här för att stanna. Få 
inspiration till att skapa en naturlig stil.

För att skapa en snygg gardinuppsättning 
krävs en gardinskena eller stång som 
gör jobbet. Läs om våra funktionella  
skenor och exklusiva serien Premium. 

Med PowerView® Automation skapar 
du det smarta hemmet även för dina 
gardiner. 

Nästan alla våra tyger kan också sys som 
hissgardiner. Se hur hissgardiner skapar 
en vacker mjuk känsla i fönstret.
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Fönstren i ett hus är ögat ut mot omvärlden. De släpper in både ljus, rymd och luft, men kan ibland också vara skäl till 
oönskad insyn. Oavsett vilka fönster du har hemma är det spännande att få inreda dem, och med gardiner kan du skapa 

precis den miljön du önskar. Valen och möjligheterna är i stort sett oändliga. Luxaflex® är gärna med och guidar dig i 
gardinernas värld så att du får det allra bästa till dina fönster – det förtjänar de.

Alla fönster förtjänar en vacker gardin
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Vackert och funktionellt
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Ljus och insyn 
Vill du släppa in ljuset men ändå kunna dra för dina gardiner 
ibland, välj då tillräckligt mycket tyg så att du kan göra både 
och. En flexibel gardin som går att dra för och ifrån blir mer 
användbar och kan även skydda möbler och mattor från att 
blekas.
 
Vakna med solen eller inte?  
När du väljer gardiner till sovrummet är det bra att välja 
ett tyg som också mörklägger eller i alla fall dämpar den 
starkaste morgonsolen. Här finns en mängd alternativ och 
varianter beroende på hur mörkt du vill ha det.

Bredda ett smalt fönster och få högre takkänsla 
Har du ett mindre fönster kan du välja att hänga gardinerna 
en bit ut längs väggen och på så sätt få känslan av ett större 
fönster. Samma sak med höjden – gardiner från tak till golv 
ger känslan av mer rymd.
 
Tyg påverkar ljudet 
I stora rum kan ljudet ibland studsa, upplevas störande och 
skapa onödig trötthet. Att då välja ett ljudabsorberande 
tyg förbättrar innemiljön och kan till och med förändra 
trivseln i ett rum, eller större lokaler. Luxaflex® erbjuder  
flera ljudabsorberande vävar i kollektionen.

Gardiner har en speciell förmåga att verkligen förändra ett rum och skapa en ombonad skön känsla. De kan också 
fylla många viktiga funktioner, som kan vara bra att tänka på innan man gör sitt val av tyg och upphängning.

Luxaflex® skräddarsyr alla gardiner och tillverkar skenor och stänger i de exakta mått som önskas.
Det tyg du väljer gör självklart sitt för helhetsintrycket, men även färg, täthet och modell

är viktiga val för att få det perfekta resultatet.

Täta 
Täta vävar är populärt. De har en skön tyngd och finns i 
mängder av härliga färger. En tät väv stänger ute ljuset delvis, 
men mörklägger inte. Färgen på en tät väv blir också mer 
distinkt. Hit räknas bl.a. vävar i sammet och andra kraftigare vävar.

Transparent  
Många av vävarna i våra kollektioner är transparenta, vilket 
betyder att de släpper in ljus även när gardinen är fördragen. 
Fördelen med detta är att man inte stänger ute dagsljus  
samtidigt som direkt insyn begränsas. Vill du ha härligt ljus
som silar in, välj då en transparent väv.

Fördunklande eller mörkläggande  
En s.k. fördunklande väv gör det mörkt i sovrummet, även en 
ljus junimorgon, men mörklägger inte helt. Vår mörkläggande 
väv heter Goodnight. Du kan även välja fritt bland vävarna  
och låta oss sy foder på gardinen, vilket ger samma effekt.

Halvtransparent 
Ett halvtransparent tyg ger något mindre ljusinsläpp och 
färgtonen i tyget framträder därför mer. Vår återvunna väv 
Sea som du läser mer om på sid 12-13, tillhör denna kategori.
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Att välja rätt tyg

Forecast, 80

Goodnight, 18

Ode, 30

    Feltwool, 08

  Nuno, 75
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Det perfekta sättet att kombinera transparens och 
mörkläggning är förstås att välja både och – 

en s.k. hotellhängning. 

Dubbla skenor fästs i taket och på skenan
närmast fönstret hängs en transparent, tunn  
gardin för att skapa en skön känsla i rummet.  

På skenan inåt rummet hängs en mörkläggande, 
fördunklande eller tät gardin som dras för 

på kvällen när det är dags att sova. Funktionellt 
och fantastiskt snyggt.
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Polo, 21 | Yoko, 89



                                delas ofta in i varma (rött, orange och gult) och 
kalla färger (lila, blått och grönt).  De har alla olika egenskaper som 
väcker olika känslor hos oss och de bidrar till att skapa olika typer 
av atmosfärer i rum och miljöer. 
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Färg eller inte färg hemma – här är vi alla olika och inget är rätt 
eller fel. Det finns dock lite fakta om färg som kan vara bra att 

veta när man ska välja färg (eller inte) på sina nya gardiner.

När det gäller inredning är det intressant att en kall färg 
ger en känsla av att förstora utrymmen och en varm färg 

förminskar. En varm färg skapar även en välkomnande känsla 
och en kall färg ger känslan av ett svalare rum.

Färgen har betydelse
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              Ode, 30

        Alma, 05             Alma, 92

                       6938, 001

Färgen rosa väcker känslor
hos de flesta av oss. Rosa som 
färg är lugnande och skapar en 
känsla av trygghet. Passar bra 
för tysta och fridfulla rum.

Blå nyanser skapar känslor 
av frid och stillhet. Blått  
har en lugnande effekt,  
låter tankarna vila och 
kroppen koppla av.

En klassisk färg som aldrig 
går ur tiden.

Bruna och mörka beige toner passar bra på platser för avkoppling 
och fokus. För att få bästa effekt av en brun färg kan man kombinera 
med skarpare färger som t.ex. lejongult eller blått.

Grönt är skönt brukar man säga, och det skriver nog 
de flesta under på. Gröna nyanser har en lugnande 
och uppfriskande effekt och skapar balans. Det är
en kulör som passar i de flesta rum.

Gult höjer ditt humör och ger energi. 
Som inredningsfärg passar den  

bra i barnrum, vardagsrum och på 
t.ex. hemmakontoret. Mörka rum  
med mindre solljus gynnas av en  
gul inredning för att kompensera 
 bristen på ljus, och tar fram den 

mjuka värmen från solen.

              Ode, 68

   



Gardinerna kompletterar 
rummets inredning 
bra – den råa stilen i 

rummet möts upp av de 
tunna, skira gardinerna. 

Vårt hus är byggt för 
att få in ett naturligt 
dagsljus. Det mjuka  

ljuset som kommer in 
i rummet och bryts 

genom de transparenta 
gardinerna är otroligt 

vackert. "
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Swing x 2  –  vackra vågor som hela tiden 
ser likadana ut, d.v.s. vågorna består oavsett 
hur gardinen flyttas fram och tillbaka. Den 
här modellen passar de flesta fönster och 
gardintyger. I skenan sitter glid-på-snöre.

Swing x 1.6 – även här bestående  
vågor men med lite mindre veckdjup, s.k. 
draperingsdjup, och mindre tygåtgång  
som följd.

Vilken gardinmodell passar bäst 
hemma hos dig – välj din favorit här!

10

Swingmodellen skapar jämna, mjuka veck som 
följer längs med hela gardinen, från topp till  
botten, och är lika vacker oavsett om gardinen  
är för- eller fråndragen. Swing passar till i stort 
sett alla tygkvaliteter.

Michael Falgren, fotograf

              Ode, 59

Multipocket ger en gardin med många små veck, som 
med ett traditionellt rynkband. Låter man gardinen hänga 
ner i golvet får man en skön bohemisk känsla. Rynkband  
passar till de flesta tygkvaliteter.

Regis – raka, täta pennveck som enkelt 
dras ihop till önskad bredd med trådarna 
i rynkbandet. Passar både stång/skena.

Fasta sydda veck – modellen med 
fastsydda veck, redo för upphängning 
direkt, som gör att din gardin hänger  
vackert och jämnt.  Passar både stång/
skena. 

Multipocket – en modell med bestående 
små veck som dras ihop eller isär beroende 
på hur täta veck du önskar. Passar både 
stång/skena. 

Veckband – ett traditionellt veckband 
sys på gardinen. Härefter skapar du sen 
din egen form på gardinen med hjälp av 
fingerkrokar. Passar både stång/skena.

Öljett – en metallöljett sätts fast på 
gardinen med jämna mellanrum vilket 
skapar jämna fina veck på gardinstången. 

Glid på band – en lätt vågig gardin är 
resultatet av denna modell. Enkelt och lite 
mindre tygåtgång. Ett band med påsydda 
glid sys på gardinen, som därefter träs i 
skenan.

Eftersom alla gardiner skräddarsys 
helt efter dina mått, väljer du själv 
modell på gardinens upphängning.
 
De olika modellerna skapar stilen 
på gardinen och mängden tyg som 
går åt skiljer sig också. Gemensamt 
för alla våra gardinmodeller är att de 
sys upp med antingen tyngdband 
eller bottensöm och tyngder, för ett 
vackrare fall.

              Forecast, 01

"
              Forecast, 01



Vår formsköna PowerView® 
Pebble® fjärrkontroll 
finns i många ljusa, 
naturinspirerade färger.
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Sea är tillverkad av 50 % återvunnen havsplast som 
samlas in vid stränder och kustlinjer runtom i världen. På 
det sättet är Sea med och bidrar till en renare värld och 
ett hållbart inredningstänk. Sea är halvtransparent och 
har en snygg linnelook.
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             Sea, 09

              Forecast, 01               Forecast,80

Sea finns i 10 
naturfärger, som 
inspirerats av  
hav och strand.

Välj vackra natur- 
material i dina  
gardiner som ull 
och modal. Den 
tunna väven, 6938,  
är gjord av 38 % 
modal och 9 % ull. 
Feltwool heter den 
mjuka ullväven som 
består av 70 % virgin 
wool. Ull har många 
goda egenskaper, 
bland annat är den 
självrenande. 
 
Feltwool finns i en 
mängd vackra färger.

Vi inreder med naturliga färger och material för att skapa en skön och balanserad känsla 
med mycket ljus. Använd den naturliga färgpaletten till basfärgerna i inredningen och  
komplettera sedan med accentfärger på detaljer.

Metall har också sin 
plats i den naturliga 
trenden. Här är vår 
Premium gardinskena 
i matt mässing, som 
passar fint till gardiner i 
naturfärger.

Torkade växter har också sin plats i den här stilen och är ibland  
att föredra framför färska blommor. De bidrar ju även till den 
hållbara tanken eftersom de håller för evigt.

Äntligen en fjärrkontroll som kan ligga framme 
och pryda sin plats. Pebble® blir en del av ditt 
stilleben.

Gröna växter är dekorativt  
och samtidigt bra för att skapa en 

ren och hälsosam luft hemma.

Den naturliga trenden
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Gardinskenor och stängerGardinskenor och stänger

Det finns en mängd olika skenor och stänger att hänga gardiner på. Valet avgörs bl.a. av hur tung 
gardinen är, vald gardinmodell och vilket slutresultat du är på jakt efter. Gemensamt för alla Luxaflex® skenor 

är att det är funktionen som är det centrala och gardinen ska sätta stilen.

 
 

Air-skenan är smidig och lite rundad  
i sin form, men klarar ändå tyngre och 
lite kraftigare uppsättningar.

Star-skenan är en skena med motor som 
gör att du kan styra dina gardiner med 
fjärrkontroll, app eller rösten. Det smarta 
systemet som gör det möjligt heter 
PowerView® och motorn döljs förstås 
bakom gardinen när den hänger uppe.

Vision är en kraftigare och snygg allround 
skena som även klarar tyngre uppsättningar. 
Den är vår egen design och den finns i vitt, 
grått och antracit. 

Här ser du några av våra vanligaste 
och mest uppskattade gardinskenor 
som passar för de allra flesta gardin-
uppsättningar. Till varje skena finns 
mängder av tillbehör att komplettera 
med för den perfekta uppsättningen.  
Det går även att bocka de flesta av 
skenorna. Elite-skena är vår mest populära och 

älskade gardinskena. Fungerar till de flesta 
gardiner som är lätta och medeltunga. 
Elite-skenan gör sitt jobb i nästan alla 
miljöer. Finns i vitt, grått och svart.

U-skenan är den lite mindre skenan som 
knappt syns i taket eller väggen där den 
sitter. Passar för lite lättare gardiner och  
när man vill att skenan ska synas så lite 
som möjligt.
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I Premiumserien finns både skenor 
och stänger där du kan välja till änddekorer 
och t.ex. ringar. Det gör att en Premiumstång 
passar till i stort sett alla typer av gardiner. 
Premium finns i matt och blank mässing 
och stål samt matt svart.

     Wisper, 01

Premium – det exklusiva valet
När skenan eller gardinstången ska vara i fokus – då väljer du Premiumserien. Våra Premiumskenor är 
gjorda i exklusiva material som aluminium eller mässing och har handplockade detaljer och tillbehör. 



Fem goda gardinidéer
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Låt gardinen blir lång 
Det är vackert att låta gardinen ta sin plats, låt den därför 
löpa från tak till golv, och låt gärna lite gardin vila på golvet i 
miljöer där det passar. Det blir ett spännande inslag i rummet.

Ett perfekt glid 
I de fall du tänker använda gardinen som 
avskärmning genom att dra från och för 
dagligen rekommenderas varmt att valet faller  
på en gardinskena som kombineras med ett  
så kallat glid-på-snöre. Då kan du snabbt  
och enkelt dra för eller ifrån gardinen och  
vecken hålls alltid jämna och snygga. 
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                  Clipper,  03 

                Forecast, 80

            Polo, 02, 03, 04

Gardinen som rumsavdelare
Vill du dela av och skapa ett rum i rummet är en  
gardin perfekt. Den skapar en fin vägg som enkelt 
kan dras åt sidan när du vill öppna upp.

Gardiner för ditt smarta hem
Väljer du en gardinskena med PowerView® Automation kan 
du styra dina gardiner enkelt med telefon eller röststyrning. 

Fjärrkontroll funkar också fint förstås. Skenorna du väljer
mellan är då Star och Premium. 

Färgfest
Har du ett större väggparti eller fönster
där du vill hänga gardiner – våga välja 

några olika nyanser för att skapa mer
liv i uppsättningen. Här visas väven

Polo i tre underbara höstfärger.
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             6938, 01



Hissgardinen – en tidlös klassiker
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En hissgardin passar i stort sett överallt och kan pigga upp 
det allra tristaste fönster. Det vilar också en tidlöshet över 
hissgardinen då den har funnits väldigt länge utan att gå 
ur tiden, om än i olika stilar och varianter.

Vi syr våra hissgardiner av de flesta tyger i kollektion 
och du väljer mellan tre olika modeller. 
 
Du kan även få din hissgardin sydd med foder och då passar 
den bra i sovrum och barnrum där man vill stänga ute ljuset. 

Även en klassiker har rätt att modernisera sig! Därför kan 
du välja att automatisera din hissgardin med PowerView® 
så att den följer din dygnsrytm utan att du behöver göra 
något. Självklart kan du också styra den med fjärrkontroll,  
app eller rösten.

För manuell betjäning finns både SmartCord® och  
kedja att välja bland. 
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Gardin och hissgardin i samma tyg
 - vackert och enhetligt. 

Låt Duette® gardinen hämta upp en nyans från naturen medan 
gardinen färgmatchar din interiör – smakfullt och funktionellt.

En rullgardin i Screenväv gör att du kan stänga 
ute solen, men ändå njuta av utsikten. Här väven  

SilverScreen tillsammans med en ullgardin.
   Feltwool, 08

När du kombinerar dina 
gardinlängder med

solavskärmande produkter 
i ditt fönster blir 

funktionen ännu mer flexibel. 
Du får en vacker

inramning av fönstret 
samtidigt som t.ex. en 
Duette® eller rullgardin 

gör jobbet med att skärma 
av sol eller skydda 

mot insyn.

Nuno, 75

Yoko, 09

Kombinera 
gardinlängder

 
solavskärmning 
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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
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.

Art. nr. 032 507


