
 Outdoor Screens
 Effektiv reglering av ljus och värme
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Luxaflex® Outdoor Screens är snygga och 
effektiva rullgardiner som placeras på utsidan av 
fasaden på hus och lägenheter. Outdoor Screens 
ger mycket bra skydd mot solen under hela året 
och gör din inomhusmiljö behaglig.

Under varma sommardagar kan du, genom att 
ha din Screen neddragen, reducera värmen 
som kommer in i huset, med upp till 90%. Du 
får också ett mycket bra skydd mot bländning 
när du ser på TV eller arbetar vid datorn och 
dessutom skyddas möbler och golv från att 
blekas. Kort sagt är det ett mycket effektivt 
solskydd som inte tar stor plats utan integreras 
naturligt i den externa miljön. Produkten passar 
de flesta hus- och fönstermodeller.

Screenväv eller Mörkläggande väv 
Du väljer mellan en sk Screenväv eller 
Mörkläggande väv. Screenväven går att se ut 
igenom samtidigt som den ger ett effektivt 
värmeskydd. Den mörkläggande väven väljer 
du främst för sovrum där det behöver bli riktigt 
mörkt. Totalt finns ett trettiotal vävar att välja 
mellan, som alla har olika egenskaper. Läs mer 
om våra vävar på nästa uppslag.

Skräddarsytt och med motor
Alla Screens tillverkas helt efter dina fönstermått 
och du får all hjälp som behövs med 
mätning och montering. Du väljer mellan tre 
kassettmodeller med sidokanaler som alla styrs 
automatiskt med motor. Två av modellerna har 
smart Zip system som med sin dragkedjeprincip 
håller väven utspänd och på plats i sidolisterna, 
så att gardinen klarar väder och vind på ett 
mycket bra sätt.

Luxaflex® Outdoor Screens 

Effektiv reglering av ljus och värme
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VÄVKVALITETER

Sergé 3 %
Högkvalitativ glasfiberväv i flera 

färger som skyddar effektivt 

mot värme och solens strålar. 

Screenväven har 3 % optimal 

öppenhet - detta för att ge en 

bra utsikt genom väven och 

få in lagom mängd dagsljus 

samtidigt som värme och 

bländning förhindras.

Sergé 1 %
Glasfiberväv likt Sergé 3 % men 

med 1 % öppenhetsfaktor som 

ger en tätare väv men fortsatt 

med möjlighet att se ut.

Soltis 92
Mikroperforerad screenväv som 

har bra effekt på solvärmen 

men ger fortsatt sikt ut. 

Öppenhetsfaktor 4 %. 

Soltis B92
Mörkläggande väv som 

stänger ute ljus, värme och UV-

strålning. Väderbeständig och 

tålig. Idealisk för ljuskänsliga 

rum.
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SERGÉ
Här visas ett färgurval av Sergé 3 %.

108108 • 3% grey108101 • 3% grey-white

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

117117 • 3% pearl101101 • 3% white

F F

F

B B

B

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

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

108118 • 3% grey-black 118118 • 3% black

F

F
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MODELLER
Det finns tre olika modeller att välja mellan 

- alla med olika egenskaper. Alla modeller 

levereras som standard med profil och 

hårdvara i naturanodiserad aluminium 

alternativt i färgerna; lackerad vit, antracit 

eller svart. Det finns också möjlighet att 

beställa specialfärg på profilerna. Samtliga 

modeller levereras med 230V motor som 

styrs med väggkontakt, fjärrkontroll eller 

med automatisk sol- och vindautomatik. 

BEAUFORT® ZIPSCREEN 
Luxaflex® Beaufort® Zip är vår mest 

exklusiva modell som klarar stora fönster 

och hårda vindbelastningar. Med 

zipsystemet sitter väven kvar säkert i 

sidokanalen även om det blåser ute.  

PROSCREEN® ZIP
Luxaflex® ProScreen® Zip är vår universella 

modell som passar både små och stora 

fönster upp till 3 meter. Modellen har 

också zipsystem som håller väven på plats. 

Kassett och i två kassettstorlekar.

Beaufort® Zipscreen

ProScreen® Zip
Kassett med fasad kant

ProScreen® Zip
Fyrkantig kassett
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PROFILFÄRGER

ProScreen®
Kassett med fasad kant

ProScreen®
Fyrkantig kassett

RAL 9010 Vit Naturanodiserad 
aluminium

RAL 7016 Antracit RAL 9005 Svart

PROSCREEN® 
Luxaflex® ProScreen® bygger på samma 

princip som ProScreen® Zip förutom 

att detta system inte har ziplösning. 

ProScreen® passar därför till mindre fönster 

som inte är hårt vindutsatta. 
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design. 

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med  

en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer  

som förstärker skönheten i varje rum, varje dag  

– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se

Vägledning
Tillsammans med din Luxaflex® 
återförsäljare lär du känna 
produkterna och får inspiration att 
hitta rätt fönsterinredning till ditt 
hem.

Skräddarsytt
Dina gardiner är skräddarsydda och 
handgjorda ned in i minsta detalj.

Konsultation
Du får hjälp med att t.ex. mäta dina 
fönster och få råd om ljusinsläpp 
och mörkläggning.

Montering
Låt en auktoriserad återförsäljare 
för Luxaflex® installera och montera 
ditt system, så vet du att det blir 
professionellt gjort. Du är samtidigt 
berättigad till vår 5-åriga garanti på 
ditt köp.
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