Lamelgardiner
Enkel elegance til
store vinduer
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Ny lamelbredde
– nye muligheder

Skærm af med stilrene linjer
Lamelgardinet er en af tidens yderst
populære gardintyper. Og ikke uden
grund. Specielt i nybyggede huse, som
ofte domineres af store vinduespartier fra
gulv til loft, skaber de lodrette linjer den
perfekte balance mellem lysindfald og
afskærmning. Når lamellerne er åbne, vil
du opleve, at der lukkes masser af lys ind i
rummet samtidig med at nysgerrige blikke
ikke kan kigge direkte ind.

Den populære kollektion af lamelgardiner fra
Luxaflex® er netop blevet udvidet med en ny
lamelbredde på 250 mm. Den ekstra brede
lamel er ideel til de helt store vinduespartier,
der kræver mere substans i gardinet for at
skabe et smukt helhedsindtryk.
Ønsker du at give dit lamelgardin et
særpræg, kan du supplere lamellerne med
lister i aluminium eller smukt træ – en
dekorativ detalje, som kun fås hos Luxaflex®.

Kollektionen fra Luxaflex® indeholder
lameller i fire forskellige bredder og væv i
et utal af farver og strukturer. Det giver dig
et overflødighedshorn af valgmuligheder
og gør det muligt at lade lamelgardinets
stilrene elegance pryde hele huset.
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Luk lyset ind
i hele huset
Uanset størrelsen på dine vinduer finder
du et lamelgardin, der matcher.
Tommelfingerreglen er, at jo større vinduet
er, jo bredere bør lamellerne være. Luxaflex®
tilbyder lameller i fire forskellige bredder
– 63, 89, 127 og 250 mm – hvoraf de tre første
kan tilpasses skrå vinduer. Lamelgardiner fås
med mørklæggende væv til soverum og
specialbehandlede væv, der gør dem
velegnede til køkken og badeværelse.

Væv

Fleksibilitet

Mørklæg soverum
Vælg lameller med
mørklæggende væv i soverum,
hvor det er en fordel at kunne
skærme ekstra af for lys og indsyn.
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Beskyt gardinet
Lamelgardiner fra Luxaflex®
fås med specialbehandlede
væv – Topar® plus og Dust Block®
– som beskytter ekstra mod
smuds, fx i køkkenet.

Motorbetjening
Skal det være nemt at vinkle
lamellerne eller trække hele
gardinet fra, er motorbetjening
et oplagt tilvalg.

Fleksibel tilpasning
Lameller i bredder op til 127 mm
tilpasses nemt skrå vinduespartier,
så også rum med vinduer til kip
kan prydes af de lodrette linjer.
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Skønhed i stor stil

D

Når det kommer til skønhed, kan man
sjældent få nok af den. Og med de nye
250 mm brede lameller fra Luxaflex® er du
garanteret skønhed i stor stil. Den ekstra
bredde betyder, at selv meget store
vinduespartier, der på det nærmeste lader
inde og ude smelte sammen, smagfuldt kan
iklædes lamelgardinets lodrette elegance.
Vælg mellem et utal af farver og strukturer og
skab præcis det udtryk, der matcher dit hjem.

250 mm lameller
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Design

Ny lamelbredde
Du kan nu få Luxaflex® lamelgardiner med ekstra brede
lameller på 250 mm, som er
udviklet specielt til husets
største vinduer.

Elegante mønstre
Du kan vælge mellem en række
mønstre, som giver dine lamelgardiner et strejf af elegance og
får dem til at skille sig ud.

Dekorative lister
Dekorer 250 mm lamellerne med
lister i aluminium eller en smuk
træsort – ibenholt, hvid eg,
valnød, aluminium, zebratræ eller
wengi/kelobra.
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Træk for
og nyd udsigten
Et vindue er en ramme. En ramme om lys
og luft, men også en ramme om et væld af
muligheder for at præge dit hjem.
Luxaflex® leverer inspirationen til, hvordan
du kan udfylde hjemmets rammer med
gardiner og persienner i alverdens farver
og former.
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Hvem siger, du ikke kan nyde udsigten, når
der er trukket for?
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