Plisségardiner
Unikt uttrykk som
passer enhver stil

Forny boligen med fine folder
Plisségardin lar på en flott måte stramme linjer og
bløte stoffer gå hånd i hånd. Og den omfattende
kolleksjonen gjør det til en fornøyelse å gå på
oppdagelse etter akkurat det vev og den farge som
passer inn i ditt hjem.
Foruten om de klassiske plisséstoffene finner du også
en av markedets mest energieffektive løsninger. Den
unike Duette® med to eller tre luftlommer i mellom
vevene gjør det bl.a. mulig å holde på varmen om
vinteren, slik at radiatorene ikke trenger jobbe så
hardt for en behagelig romtemperatur. Vi er nemlig
veldig opptatt av å skape gardinløsninger som ikke
bare er flotte, men også funksjonelle.
Skal dine plisségardiner henge i kjøkkenet eller et
annet sted hvor de er særlig utsatt for smuss og skitt?
Da finnes det i kolleksjonen en rekke vev med spesiell
etterbehandling. På den måten kan du være sikker på
å kunne nyte dine plisségardiner i mange år fremover.
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Ny kolleksjon
med sprell
Den nye kolleksjonen fra Luxaflex® plissegardiner har et mangfold av fargeklare stoffer,
forskjellige transparentheter og spennende
grafiske mønster. Her er det noe for en enhver
smak og ethvert hjem. Uansett om du liker
det kantete, det kontrastfylte, det diskré eller
det helt enkle, kan du være sikker på å finne
den perfekte plisségardinen hos Luxaflex®.
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Plissé kler
alle former
Deko Plus er mulighetenes gardin. Uansett
hvilken form vinduet har, og uansett hvor det
er plassert finnes det en løsning som matcher
din stil og ditt behov. Det betyr at du kan
nyte plisségardinens enkelhet i både
skråvinduer og trekantvinduer – og du kan
skjerme av for lyset akkurat der det er behov.

Deko Plus
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Vindusflater
Selv de største vindusflater kan ha
fordel av plisségardinens stilrene
linjer. Velger du Duette® finnes
stoffene i bredder helt opptil
440 cm.

Skjønnhet på skrå
I skråvinduer utspendes Deko Plus
plisségardinen med wirer i
vindusnisjen. Wirene gjør også
gardinen velegnet til terrassedør,
hvor vinden ellers kan få gardinen
til å blafre.

Plasser gardinen
som du vil
En plisségardin med ”top down/bottom up” funksjon byr på en fantastisk fleksibilitet i alle
husets rom. Trekk gardinen opp fra bunnen på
tradisjonelt vis – eller trekk den ned fra toppen
hvis du ønsker å skjerme av for nysgjerrige blikk
uten å stenge lyset ute. Betjeningen skjer enten
ved hjelp av snor eller med et lite grep som sitter
på toppskinnen og bunnskinnen. Dette gir
gardinen ytterligere uttrykk for enkelhet og
stilrent design.

Top down/bottom up
Avhengig av vinduets plassering
kan plisségardinen med ”top
down/bottom up” -funksjon
spennes ut i vindusnisjen eller
monteres fritthengende.
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Energieffektiv
året rundt
Skal det være energieffektivt er Duette® det
opplagte valget. Luftlommer mellom vevene
i den doble plisségardinen gjør at gardinen
om vinteren holder på varmen, mens den
om sommeren skjermer for solen slik at
romtemperaturen holdes nede. Det doble
laget har dessuten en lyddempende effekt
som for eksempel er ideelt i rom med dårlig
akustikk.

Duette®

Imponerende isolering
Duette® Architella® tilbyr takket
være tre luftlommer en unik
isolerende effekt, som merkbart
reduserer energitapet i boligen.
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”Keen on Green”
Duette® bærer ”Keen on Green” merket. Det er symbolet på at vi
sammen gjør en miljøvennlig
forskjell.

Betjening for
enhver smak
Like sikkert som at du kan finne Luxaflex®
plisségardin som matcher din smak og
boligens stil, har vi også betjeninger til
ethvert behov. Det finnes diskré
LiteRise™- løsninger, enkle snor- eller
kjedebetjeninger samt motorbetjeninger
til vinduer som kan være vanskelig nå.

Snor og kjede
Med den enkle snorbetjeningen
trekker du gardinen opp i høyre eller
venstre side. Velg mellom tradisjonell
snorlås, hvor gardinene låses fast der
du ønsker, og sidetrekk med snor
eller kjede.

Motor
Motorbetjening er et opplagt valg i
takvinduer eller andre høytsittende
vinduer hvor det er vanskelig – eller
umulig – å nå gardinen.

LiteRiseTM
Med LiteRise™ betjenes gardinen
med å dra eller skyve forsiktig i
underlisten. Den er helt fri for
betjeningssnor eller kjede.
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Trekk for
og nyt utsikten
Et vindu er en ramme. En ramme rundt
glass, luft, men også en ramme som
omringer alle de mulighetene du har for
å skape et vakkert hjem.
Vi gir deg inpirasjon, ideer og all den
hjelp du behøver for å skape akkurat det
hjemmet du ønsker og drømmer om – vi
deler gjerne våre kunnskap med deg, og
vår genuine interesse for farger, form og
vindusinnredning.
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Hvem har sagt at du ikke kan nyte utsikten
selv når det er trukket for?
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