
Rullgardiner
Stilrent med  
personlig prägel



En modern klassiker  
som gör jobbet

Rullgardinen är en klassiker som aldrig blir omodern.
Och det är inte så konstigt. En rullgardin passar i stort 
sett i alla rum och kan både vara en diskret och 
funktionell produkt eller en härlig utstickare som 
verkligen syns i fönstret.

Oavsett vad du önskar av din rullgardin är du alltid 
garanterad optimal solavskärmning. I nya 
Luxaflexkollektionen finns mängder av vävar så att du 
kan välja om du vill att gardinen ska mörklägga helt, 
stänga ute solen men ändå släppa in ljus, eller kanske 
helt enkelt bara sila ljuset genom vacker transparent 
väv. Luxaflex rullgardiner passar för alla typer av 
fönster oavsett storlek, vilket gör att du kan få samma 
stil i hela huset, trots att dina fönster är olika.

Du kan även kombinera dina rullgardiner med 
panelgardiner, som presenteras på sidan 7 här i 
broschyren. Du väljer väv från samma kollektion och  
valmöjligheterna är nästan oändliga.
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Allt är möjligt
När du bläddrar i kollektionerna öppnas en 
hel värld av möjligheter. Du kan välja mellan 
nästan trehundra vävar som är indelade i fyra 
kategorier; transparent, halvtransparent, tät 
och mörkläggande. Denna indelning gör det 
lättare för dig att välja rätt väv och du får en 
rullgardin som fyller precis den funktion du 
önskar. Vissa vävar har dessutom en speciell 
ytbehandling som gör att de är lättare att 
hålla rena så du kan njuta av dem länge.



Sätt din  
personliga prägel 
Om du vill ha en rullgardin som sticker ut  
lite kan du välja detaljer som gör den unik. 
Kanske en snygg list i svart eller aluminium, 
en volang för att skapa en romantisk stil eller 
varför inte en snygg dragknopp i trä eller 
skinn. Du väljer och sätter din prägel på 
rullgardinen.
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Romantisk avslutning
Ge rullgardinen en söt volang nedtill.

Aluminiumlist
Avsluta gardinen med en bred 
aluminiumlist – med eller utan 
mönster. Välj mellan två olika 
mönster i aluminium eller svart.

Dekoration



Håll ljuset  
och insekterna  
på avstånd
När det är viktigt att få helt mörkt i sovrummet 
är rullgardinen det mest effektiva valet. 
Rullgardinen ger riktigt bra mörkläggning så 
att hela familjen kan sova gott – även på 
sommarmorgonen när solen går upp tidigt. 
Det finns dessutom rullgardiner som håller 
insekter och andra objudna gäster borta, så att 
du verkligen kan njuta av sommaren.
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Mörkläggning 
och insektsnät

Inga mygg eller flugor
Luxaflex rullgardin med insektsnät 
ser till att det blir mygg- och  
insektsfritt inomhus dygnet runt.

Skylight
Du kan också få mörkläggande 
rullgardiner till takfönster. Då heter 
modellen Skylight.
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Manövrering

Flexibel manövrering 
Hur du vill styra din rullgardin beror förstås  
på fönstrets placering men också på vad du 
tycker är bekvämast. När fönstret sitter högt 
upp och är svårt att nå är en motoriserad 
rullgardin med fjärrkontroll det bästa 
alternativet. Ett snyggt kedjedrag är smidigt  
när fönstret sitter lättillgängligt. Vill du ha 
rullgardin med fjädermekanism så finns 
Luxaflex SoftRaise som gör att gardinen rullar 
upp mjukt och lugnt.

Motorisering
I ett högt sittande fönster är en 
motorstyrd rullgardin bästa valet.
Välj mellan el- eller batterimotor.

Rullgardin i kassett
Dölj rullgardinens rulle och 
mekanism  med en vit, svart eller 
aluminiumfärgad kassett så blir 
känslan mer stram och exklusiv.
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Mönstrat & enfärgat
Kombinera enfärgade paneler med 
några mönstrade.

Breda eller smala paneler
Du väljer själv bredd på din panel 
– från 25 cm upp till 120 cm.

Vackert på höjden  
och bredden
Panelgardinen ger fönstret en spännande 
inramning. Det blir också en flexibel 
avskärmning för både sol och insyn eftersom 
panelerna kan dras fram och tillbaka och 
placeras där de gör mest nytta för stunden. 
Genom att hänga panelerna högt får fönstret 
och rummet en härlig rymd. Du kan även 
använda paneler som rumsavdelare mitt i 
rummet.

Panelgardiner
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Dra för
- njut av utsikten
Ett fönster är en ram. En ram runt glas, 
ljus och luft men också en ram som  
omringar alla de möjligheter du har för 
att skapa ett vackert hem. 

Vi ger dig inspiration, idéer och all den 
hjälp du behöver för att skapa precis det 
hem du önskar och drömmer om - vi 
delar gärna med oss av vår erfarenhet, 
kunskap och genuina passion för färg, 
form och fönsterinredning. 

Vem har sagt att du inte kan njuta av  
utsikten fast det är fördraget? 


