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Luxaflex® Outdoor Screens er vakre og effektive 
rullegardiner som plasseres utvendig på fasaden 
til hus og leiligheter. Outdoor Screens gir meget 
god beskyttelse mot solen hele året og gir et 
behagelig innemiljø. 

På varme sommerdager kan screens redusere 
varmen som kommer inn i huset med opptil 
90%. Du får også svært god beskyttelse mot 
gjenskinn når du ser på TV eller jobber ved 
datamaskinen, og i tillegg er møbler og gulv 
beskyttet mot falming. 

Kort sagt, en veldig effektiv solskjerming som 
ikke krever mye plass, men er naturlig integrert i 
det ytre miljøet. Produktet passer de fleste hus- 
og vindusmodeller. 

Screenvev eller Mørkleggende vev 
Du velger mellom et såkalt screenvev eller et 
mørkleggende vev. Screenvev gir godt utsyn, 
skjermer for innsyn og beskytter samtidig 
effektivt mot varmegjennomtrengning. Det 
mørkleggende vevet velges hovedsakelig for 
soverom hvor man gjerne vil ha det veldig 
mørkt. Totalt kan du velge mellom et trettitalls 
vev som alle har forskjellige egenskaper. Les mer 
om våre vev på neste side.

Skreddersydd og med motor 
Alle Screens skreddersys etter dine vindusmål 
og du får bistand med måltaking og montering. 
Du velger mellom tre kassettmodeller med 
sidekanaler, som alle styres automatisk med 
motor. To av modellene har smart Zip system 
som med sitt glidelåsprinsipp holder vevet 
utspent og på plass i sidelistene slik at gardinen 
tåler vær og vind veldig bra.

Luxaflex® Outdoor Screens 

Effektiv regulering av lys og varme
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VEVKVALITETER

Sergé 3 %
Glassfibervev av høy kvalitet 

i flere farger som effektivt 

beskytter mot varme og 

solstråler. Screenveven har 3% 

åpenhetsfaktor – dette gir godt 

utsyn samtidig som en passe 

mengde dagslys slippes inn, slik 

at unødig varme og gjenskinn 

forhindres.

Sergé 1 %
Glassfibervev tilsvarende 

Sergé 3% men med 1% 

åpenhetsfaktor som gir et 

tettere vev, men likevel med 

utsyn.

Soltis 92
Mikroperforert screenvev som 

har god effekt på solvarme, 

men gir fortsatt utsyn. 

Åpenhetsfaktor 4%. 

Soltis B92
Mørkleggende vev som stenger 

ute lys, varme og UV-stråling. 

Værbestandig og holdbar. Ideell 

for lysfølsomme rom.
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SERGÉ
Her vises et fargeutvalg av Sergé 3 %.

108108 • 3% grey108101 • 3% grey-white

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

117117 • 3% pearl101101 • 3% white
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F
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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

F
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B

B
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MODELLER
Det er tre forskjellige modeller å velge 

mellom – alle med ulike egenskaper. Alle 

modeller leveres som standard med profil 

og hardvare i naturlig eloksert aluminium 

eller alternativt i fargene; lakkert hvit, 

antrasitt eller sort. Det er også mulig å 

bestille spesialfarger på profilene. Samtlige 

modeller leveres med en 230V motor som 

styres med veggkontakt, fjernkontroll eller 

med automatisk sol- og vindautomatikk. 

BEAUFORT® ZIPSCREEN 
Luxaflex® Beaufort® Zip er vår mest 

eksklusive modell som kan håndtere 

store vinduer og store vindbelastninger. 

Med zipsystemet forblir veven sikkert i 

sidekanalen selv om det blåser ute.  

PROSCREEN® ZIP
Luxaflex® ProScreen® Zip er vår universelle 

modell som passer både små og store 

vinduer opptil 3 meter. Modellen har også 

et zipsystem som holder veven på plass. 

Kassett og i to kassettstørrelser. 

PROSCREEN® 
Luxaflex® ProScreen® bygger på samme 

prinsippet som ProScreen® Zip bortsett fra 

at dette systemet ikke har en zipløsning. 

ProScreen® egner seg derfor til mindre 

vinduer som ikke er så sterkt utsatt for 

vind. 

Beaufort® Zipscreen

ProScreen® Zip
Kassett med faset kant

ProScreen® Zip
Firkantet kassett
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PROFILFARGER

ProScreen®
Kassett med faset kant

ProScreen®
Firkantet kassett

RAL 9010
Hvit

Natureloksert
aluminium

RAL 7016
Antrasitt

RAL 9005
Sort



Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Hos Luxaflex® starter alt med en gjennomtenkt design. 

Lyskontroll, energieffektivitet og komforten med 

motorisering er kun noen av nyvinningene som  

fremhever skjønnheten i hvert enkelt rom, hver dag  

– alt skreddersydd for vinduet og med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Veiledning
Hos din lokale Luxaflex® forhandler 
kan du utforske våre produkter, se 
hele vårt utvalg og bli inspirert.

Skreddersydd kvalitet
Din gardin er skreddersydd og 
håndlaget med omhu og øye for 
detaljer.

Konsultasjon hjemme
Din Luxaflex® forhandler måler 
vinduene dine, vurderer lysinnfallet 
og guider deg til den gardinløsningen 
som passer deg best.

Problemfri montering
Unngå problemer og la Luxaflex®’ 
forhandlere gjøre hva de er best til. 
Du er samtidig dekket av vår 5 års 
garanti.
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