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Luxaflex® Outdoor Screens er elegante og 
effektive rullegardiner, som sættes udvendigt 
på alle typer af bygninger fra huse til lejligheder. 
Outdoor Screens giver effektiv beskyttelse mod 
solen hele året rundt og gør indeklimaet langt 
mere behageligt.

På varme sommerdage kan varmen, som 
trænger ind i huset reduceres med op til 90%, 
når screen rullegardinet er kørt ned. Du får 
samtidig stor beskyttelse mod blænding på 
skærme som fjernsyn og computer, og dine 
møbler og gulve beskyttes mod blegning 
fra solen. I det hele taget er det en ekstrem 
effektiv solbeskyttelse, som ikke fylder meget 
men i stedet integreres naturligt i det eksterne 
miljø. Produktet passer til de fleste huse og 
vinduesmodeller. 

Screenvæv eller mørklæggende væv
Du vælger mellem et screenvæv eller 
et mørklæggende væv. Screenvævet er 
transparent, og du får derfor et godt udsyn, 
samtidig med vævet afskærmer effektivt for 
varmen. Det mørklæggende væv vælges til rum, 
hvor du vil have det mørkt. I alt findes mere end 
30 væv at vælge mellem, som alle har forskellige 
egenskaber.

Skræddersyet og med motor
Alle screens specialfremstilles efter dine 
vinduesmål, og vi hjælper dig hele vejen fra 
rådgivning, opmåling og montering. Du vælger 
mellem tre kassettemodeller med sidelister, 
som alle betjenes automatisk med motor. To 
af modellerne har et smart zip-system, som 
med sit indbyggede lynlåssystem holder vævet 
udspændt og på plads i sidelisterne, så gardinet 
kan klare de danske vejr- og vindforhold.

Luxaflex® Outdoor Screens 

Effektiv regulering af lys og varme
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VÆVSKVALITETER

Sergé 3%
Glasfibervæv i høj kvalitet, der 
fås i flere farver, og beskytter 
effektivt mod varme og solens 
stråler. Dette screenvæv har 3% 
åbenhed, som giver et godt 
udsyn gennem vævet og en 
fin mængde dagslys samtidig 
med, at varme og blænding 
forhindres.

Sergé 1%
Glasfibervæv lig Sergé 3% men 
med 1% åbenhedsfaktor. Det 
giver et tættere væv fortsat 
med mulighed for at se ud.

Soltis 92
Mikroperforeret screenvæv, 
som har en god effekt på 
solvarmen, og stadig giver 
udsyn. Åbenhedsfaktor 4%.

Soltis B92
Mørklæggende væv som lukker 
lys, varme og UV-stråling ude. 
Vejrbestandig og effektiv. Idéelt 
til lysfølsomme rum.
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SERGÉ
Her ses et farveudvalg af Sergé 3%.

108108 • 3% grey108101 • 3% grey-white

117108 • 3% pearl-grey117101 • 3% pearl-white

117117 • 3% pearl101101 • 3% white
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112101 • 3% sand-white 108112 • 3% grey-sand

113113 • 3% bronze 118113 • 3% black-bronze

108118 • 3% grey-black 118118 • 3% black
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MODELLER
Der findes tre modeller at vælge mellem. 
Alle modeller leveres som standard med 
profil og øvrig hardware i naturanodiseret 
aluminium eller alternativt i farverne 
lakeret hvid, antracit eller sort. Det er 
også muligt at bestille en specialfarve på 
profilerne. Alle modeller leveres med 230V 
motor som betjenes med vægkontakt, 
fjernbetjening eller med automatisk sol- 
og vindautomatik.

BEAUFORT® ZIPSCREEN 
Luxaflex® Beaufort® Zip er vores eksklusive 
model som laves til store vinduer og 
kraftige vindbelastninger. Zipsystemet gør, 
at vævet bliver sikkert i sidelisterne, selv i 
hårde vindforhold.

PROSCREEN® ZIP
Luxaflex® ProScreen® Zip er vores 
universelle model, som passer til både små 
og store vinduer op til 3 meter. Modellen 
har zipsystem, som holder vævet i 
sidelisterne. Fås i to kassettestørrelser.

PROSCREEN® 
ProScreen® bygger på samme princip 
som ProScreen® Zip med undtagelse 
af, at systemet ikke har et zip-system. 
ProScreen® er derfor velegnet til mindre 
vinduer, som ikke er udsat for hårde 
vindbelastninger.

Beaufort® Zipscreen

ProScreen® Zip
Kassette med skrå kant

ProScreen® Zip
Firkantet kassette
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PROFILFARVER

ProScreen®
Kassette med skrå kant

ProScreen®
Firkantet kassette

RAL 9010
Hvid

Naturanodiseret 
aluminium

RAL 7016
Antracit

RAL 9005
Sort
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Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk

Rådgivning
Hos din Luxaflex® forhandler kan 
du finde inspiration, udforske 
produkterne og finde lige præcis 
de designs, du synes om.

Skræddersyet kvalitet
Dit gardin skræddersys og 
håndlaves med omhu og sans for 
detaljen.

Konsultation i hjemmet
Din Luxaflex® forhandler måler dine 
vinduer, vurderer dit lysindfald og 
guider dig til den gardinløsning, 
der opfylder dine behov.

Problemfri montering
Lad en autoriseret Luxaflex® 
forhandler stå for monteringen, 
og du ved samtidig, du er dækket 
under vores 5 års garanti.

Art. nr. 032509

Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design. 

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et 

motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som 

fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet 

og med fem års garanti.

The Art of Window Styling


