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PRODUKTINFORMATION

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i 
hög kvalitet för både privat och offentlig miljö. 

Hela kollektionen består av 31 kvaliteter i transparenta, täta, 
screen och mörkläggande tyger. Tygerna kan beställas på 
löpmeter eller som färdigsydda gardiner. Det finns 8 olika 
gardinmodeller att välja på. 

Det går även att beställa hissgardiner i 22 av de 31 kvaliteterna 
- se kapitel Hissgardiner.

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. 
OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

1 Vid gardiner högre än max. mått angivet i prismatrisen på sida 4-11, vänds väven och egen uträkning på sida 12 används.

Vävkvalitet Rullbredd Pris

Akin, Be, Clipper, Davon, Forecast, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811),  
Lauren, Nuno, Oak, Ode, Polo, Reflect C/D/E, Schelp, Sea, Solid, 
Solo, Twist, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939

290-330 cm
Pristabell 1 

sida 4-11

Alma och Feltwool 140-150 cm
Egen uträkning 
Sida 12

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet 
mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris  
räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen. Se sid 12. 

På sida 14 finns det exempel på uträkning av pris.

MÅTTAGNING 

ALLMÄNT

SÖMNAD

Gardinernas fåll sys med blindsöm. Beroende på vävkvalitet levereras gardinen som standard med tyngdband  
eller 10 cm bottensöm, men går att välja själv. Se tabell på sida 13.

Tyngdband. Bottensöm.
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MODELLÖVERSIKT 

Används med: 
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm

Används med: 
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok

Används med: 
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring

Används med: 
Elite och A-skena

Detta transparenta Swingband i polyester kommer med påmonterad rynkbandskrok och används med fördel 
tillsammans med glid på snöre för att skapa fasta vågor till en loungegardin. Vi har två olika swing-modeller. En 
med färdigbredd x 2 som ger distinkta och djupa vågor. Den andra modellen har färdigbredd x 1,6 vilket ger 
mindre vågor och passar när mindre djup önskas.

Ett transparent veckband som används tillsammans 
med 2-fingerkrok och skapar små veck i gardinhuvudet. 
2-fingerkrokarna beställs separat och kommer därför inte 
påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för 
uträkning av antal.

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga 
vecken och att gardinen kommer med en justerbar 
påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja 
gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.

Det transparenta glid på band i polyester används till 
gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda 
på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och 
används för gardinuppsättning med gardinstång. 
Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en 
loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs. 

Avstånd ovankant gardin till ovankant stång är 25 mm.

Används med:
Gardinstång

Swing

Glid på band Veckband

ÖljettSydda veck – dubbel

Draperingsdjup: ca. 13 cm 
Tygåtgång = Färdigbredd x 1,6 + sidosöm 18 cm

Draperingsdjup: ca. 16 cm 
Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Swing x2 Swing x1,6

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidosöm 18 cm Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidosöm 18 cm

Används med: 
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm
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Används med: 
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring

Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med 
rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering 
av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken 
placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. 
Gardinen får täta veck genom att dra i snörena. 

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Multipocket

De flesta vävkvaliteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet.  
Vävkvaliteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 13.
 
DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns vävkvalitet Goodnight.  
Alternativt kan Davon, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout). 

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvalitet.  
Var uppmärksamm på att små hål från sömnaden kan bli bli synliga i solljus. 

Foder 

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvalitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Dessa vävar är inte  
flamsäkra. Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 13 vilka kvaliteter som går att fodra. 

Ljudabsorberande väv

Kvaliteterna Alma, Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

Screen 

Tygserie Reflect C, D och E är ett tyg som reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt  
inomhusklimat. Reflect finns i tre varianter med olika öppenhetsfaktorer och två basfärger.

Återvunnen väv

Kvalitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.  
Akin är tillverkad av mer än 50% återvunnen Trevica CS ECO fiber och tråd. (GRS certifierad).

Naturmaterial 

I kollektionen finns också kvaliteter av naturmaterial såsom ull och linne. Dessa material är mer levande än andra  
syntetiska material och påverkas av fukt och temperaturförändringar vilket betyder att gardinen minskar  
eller ökar i storlek. 

Kvaliteten Nuno är gjort av 100% exklusivt linnematerial vilket innebär att väven är naturligt skrynklig. Denna kvalitet  
passar bra med en längd som släpar mot golvet. 

Kvaliteten Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart  
konstfibermaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.

VÄVKVALITET

Regis är ett vitt rynkband som levereras med  
rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att 
kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. 
Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Regis 

FORTS. MODELLÖVERSIKT 

Används med: 
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring




