Plisségardiner
Unika uttryck för en personlig stil

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Den nya plissébredden på 32 mm ger en
robust och maffig känsla i stora fönster.

Plisségardiner
En gardin för alla fönstertyper
Plisségardinen är verkligen
möjligheternas gardin. Den passar
till i stort sett alla typer av fönster;
breda, smala, höga, låga, fyrkantiga
och runda, ja till och med trekantiga.
Dessutom har den en mängd olika
betjäningsmöjligheter. Kollektionen
innehåller både färgsprakande vävar,
lite försiktigare färger och förstås,
neutrala basfärger − här finns något
för alla.

“Jag blir glad
av att inreda
med färg”

Det finns två olika plisseringsbredder
att välja på; 25 och 32 mm. Välj den
som passar bäst till ditt fönsters storlek.
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Unika

Väv som värnar om miljön
Ett långsiktigt miljötänk
har varit i fokus under
framtagningsprocessen av
den nya Plissékollektionen.
Luxaflex® vill bidra till en
hållbar och sund miljö
genom att noggrant välja
miljövänliga råvaror och
produktionsmetoder där det
är möjligt. Väven Revival,
det senaste tillskottet av
miljövänliga vävar, tillverkas av
100 % återvunnen polyester.

betjäningar
Med det unika systemet LiteRise® kan
du helt undvika långa, hängande linor.
Med ett enkelt tag i underlisten, drar du
gardinen upp eller ned precis så mycket
som du önskar.
Du kan även få din plisségardin betjänad
med motor vilket passar extra bra i
takfönster och fönster som är svåra
att nå.
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Kombinera med Duette®
Om du vill ha den perfekta lösningen
för fönstret, både dag och natt, kan du
kombinera en transparent plisséväv med
en mörkläggande Duetteväv.
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Duette® mörklägger rummet och isolerar
på natten och den transparenta väven
skärmar av sol och insyn under dagen.
Två vävar i en och samma produkt!
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Vävar med extra lång hållbarhet
Luxaflex® Plissékollektion erbjuder vävar med två olika efterbehandlingar,
som var och en har olika egenskaper.

T Plus

Topar® Plus har en baksida belagd med
ett tunt lager pärlemor som reflekterar sol
och värme. Dessutom är väven fukt- och
smutsavvisande samt extra fläcktålig.

Med Topar® Plus

D

DustBlock® är en smutsavvisande
behandling som gör väven speciellt
motståndskraftig mot smuts, rök, vatten
och oljebaserade vätskor. Denna väv är
bra att välja för t ex badrum och kök.

Utan Topar® Plus

“Den smutsavvisande
ytan på plisségardinerna
gör att de håller sig vackra
under lång tid”
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Luxaflex® är det självklara valet när det gäller
skräddarsydd solavskärmning av hög kvalitet.
Med mer än 60 års erfarenhet på marknaden
erbjuder Luxaflex® ett imponerande urval
modeller, vävar, material och färger som gör dina
gardindrömmar till verklighet. På alla produkter
gäller fem års garanti.

För att din upplevelse av
Luxaflex® ska bli den allra
bästa, samarbetar vi med
professionella och kunniga
återförsäljare som besvarar
dina frågor, erbjuder
mätning och montering samt
vägleder dig i köpet så att din
produkt alltid motsvarar dina
förväntningar.
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