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Lamellgardiner
Enkel elegans  
för stora fönster



Skärma av med stilrena linjer

Lamellgardinen är en av de allra mest 
populära solavskärmningsgardinerna 
just nu. Och inte utan orsak. Många hus 
domineras idag av stora fönsterpartier från 
golv till tak och då skapar lamellgardinens 
lodräta linjer en perfekt balans mellan 
ljusinsläpp och avskärmning. När lamellerna 
är öppna får du härligt ljus in i rummet 
samtidigt som insynen utifrån begränsas.

Kollektionen från Luxaflex® innehåller 
lameller i fyra olika bredder och vävar i en 
mängd färger och strukturer. Det ger dig 
massor av valmöjligheter och gör att du 
kan låta lamellgardinens stilrena elegans 
förgylla alla dina fönster hemma.

Ny lamellbredd  
– nya möjligheter
Den populära kollektionen lamellgardiner 
från Luxaflex® har nu fått en ny lamellbredd 
som är hela 250 mm. Den extra breda 
lamellen passar bra i riktigt stora 
fönsterpartier där den ger en fantastisk 
känsla och dess form påverkar hela 
rummets uttryck.

Vill du ge din gardin en egen prägel kan  
du välja till lister i aluminium eller trä till 
lamellerna – en dekorativ detalj som bara 
finns hos Luxaflex®.
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Behåll gardinen fräsch
Lamellgardiner från Luxaflex® finns i 
specialbehandlad väv – Topar® plus 
och Dust Block® – som skyddar 
extra mot smuts t ex i köket.

Motorbetjäning
För att göra det riktigt enkelt att 
vinkla och dra gardinen fram och 
tillbaka, är motorbetjäning det 
mest bekväma alternativet.

Flexibla anpassningar 
Lameller i bredder upp till  
127 mm kan tillverkas till sneda 
fönsterpartier så att även rum 
med fönster till nock kan prydas 
med lamellgardiner.

Mörklägg sovrummet
Välj lameller med mörkläggande
väv i sovrummet så skärmar du  
av ännu mer mot insyn och får 
rummet mörkare på morgonen.

Väv Flexibilitet

För alla fönster  
och alla rum
Oavsett vilken storlek du har på dina fönster 
hittar du en lamellgardin som passar.
Tumregeln är att ju större fönstret är, desto 
bredare bör lamellerna vara. Luxaflex® 
erbjuder lameller i fyra olika bredder – 63, 
89, 127, och 250 mm – varav de tre första 
kan tillverkas för sneda fönster. Det finns 
lamellgardiner med mörkläggande väv för 
sovrummet och specialbehandlad väv som 
passar perfekt till kök och badrum.
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Dekorativa lister
Gör dina 250 mm lamellgardiner 
ännu vackrare med lister i 
aluminium eller ett vackert träslag 
som ebenholz, vit ek, valnöt, 
zebraträ eller wengi/kelobra.

Ny lamellbredd
Du kan nu få Luxaflex® 
lamellgardiner med extra breda 
lameller som är 250 mm och 
avsedda för stora fönster.

Eleganta mönster
Du kan även välja lameller med 
vackra mönster i väven som ger 
gardinen en extra dimension.

Storstilad skönhet
När det kommer till skönhet får man sällan 
nog av den. Och med de nya 250 mm breda 
lamellerna från Luxaflex® är du garanterad 
skönhet hela vägen. Den extra bredden 
betyder att till och med mycket stora 
fönster, som låter inne och ute smälta 
samman, smakfullt kan inredas med 
lamellgardiner. Det finns ett stort antal 
färger och strukturer att välja på, så att du 
kan skapa ditt eget uttryck.

250 mm lameller Design
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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?


