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Luxaflex® stoffgardiner er en bred kolleksjon av vev til 
gardinlengder for både private og offentlige miljøer.

Kolleksjonen består av 31 serier i forskjellige kvaliteter fra 
screen, transparente, tette til mørkleggende vev.  
Vevene kan bestilles som løpemeter eller som ferdigsydde 
gardiner. Velg mellom 8 forskjellige gardinmodeller.

Det er også mulig å lage liftgardiner av 22 av de 31 seriene 
med vev - se kapittel Liftgardiner for mer informasjon.

Oppgi alltid gardinens ferdigbredde og ferdighøyde ved bestilling av ferdigsydde gardiner.
OBS! Glem ikke å trekke fra for både skinne/stang, samt frigang mot gulv.

1 Ved gardiner høyere enn maksmål angitt i prismatrisen på side 4-11, vendes vevet og egen utregning på side 12 anvendes. 

Stoffkvalitet Rullebredde 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 
side 4-11 

Alma og Feltwool 140-150 cm
Egen utregning
Side 12

Gardinene i prismatrisene er basert på ferdig bredde uten skjøt og ferdighøyde opp til angitt mål.

Ved bestilling av ferdigsydd gardin som ikke er inkludert i prismatrisen, må mål og pris beregnes. 
Benytt gjerne Prisberegner i Excel som finnes på Forhandlerportalen. Se side 12.

På side 14 er det et eksempel på utregning av pris.

MÅLTAKING

GENERELT

SØM

Gardinens fald er sydd med blindsøm. Avhengig av stoffkvalitet lages gardinet som standard enten med tyngdebånd 
eller 10 cm bunnsøm, men man kan også selv velge. Se tabell på side 13.

Tyngdebånd. Enkelsøm.
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MODELLOVERSIKT

Brukes med:
Gardinskinner
Glider på snor, 8 cm

Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring
2-fingerkrok

Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring

Brukes med:
Elite og A-skinner

Dette transparente Swingbåndet i polyester kommer med påmontert rynkebåndskrok og brukes med fordel 
sammen med glider på snor for å få faste bølger til en loungegardin. Vi har to forskjellige swing-modeller. En med 
ferdig bredde x 2 som gir tydelige og dype bølger. Den andre modellen har en ferdig bredde x 1,6, noe som gir 
mindre bølger og passer når man ønsker mindre dybde.

Et transparent foldebånd som brukes sammen med 
2-fingerkrok og lager små folder i gardinhodet. 
2-fingerkrokene bestilles separat og kommer derfor ikke 
påmontert. Se kapittel Skinner & Stenger, under fliken 
Tilbehør & Øvrig, for utregning av antall.

Finessen med dette oppsettet er den fastsydde ferdige 
folden, samt at gardinen kommer med en justerbar 
påmontert krok. Krokene gjør at du kan heve/senke 
gardinen 8 cm, og på den måten skjule skinnen/stangen 
helt eller delvis.

Transparent bånd med glidere i polyester brukes for 
gardinoppsett med skinner. Glider er direkte sydd på 
båndet. Krever ikke ekstra tilbehør.

Maljer i stål har en innerdiameter på 40 mm og brukes til 
gardinoppsett med gardinstang. Fordelen med maljer er 
at gardinen får fine bølger, som en loungegardin. Krever 
ikke ekstra tilbehør.

Avstanden fra gardinens overkant til stangens overkant er 
25 mm.

Brukes med:
Gardinstang

Swing

Bånd med glidere Foldebånd

MaljeSydde folder – dobbel

Draperingsdybde: ca. 13 cm 
Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,6 + sidesøm 18 cm

Swing x2 Swing x1,6

Draperingsdybde: ca. 16 cm 
Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm

Brukes med:
Gardinskinner
Glider på snor, 8 cm
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Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring

Multipocket er et hvitt rynkebånd som leveres med 
rynkebåndskrok. Flere lommer for fleksibel plassering 
av kroken. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken 
plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får 
tette bølger ved å dra i snorene.

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Multipocket

De fleste vevkvalitetene består hovedsakelig av 100% polyester, hvorav de fleste er av flammehemmende kvalitet. 
Vevkvaliteter laget av naturlige materialer som ull og lin er også tilgjengelig. Se tabell side 13.
 
DimOut/Mørkleggende

Skal gardinen være helt mørkleggende så finnes vevkvaliteten Goodnight. 
Alternativt er kvaliteten Davon, Hidden, Kern (6811), Solid og 4849 delvis mørkleggende (DimOut).
Vær oppmerksom på at det kan være stor forskjell på lys og mørk farge i samme kvalitet.  
Hull i sømmen kan forekomme og vil ses i sollys.

Fôr

Du kan også få sydd gardiner med fôr; se kvalitet Seta (Tett) og Ferla (mørkleggende). Disse er ikke  
flammehemmende. Fôret er sydd fast øverst og i sidene. Se tabell side 13 for hvilke kvaliteter som kan fôres.

Lydabsorberende vev

Kvalitetene Alma, Ode, Solid og Feltwool har oppmålte akustiske verdier - spør kundeservice om sertifikater.

Screen 

Kvalitetene Reflect C, D og E er vev som reflekterer solens stråler effektivt og skaper et behagelig innemiljø.  
Reflect finnes i tre ulike kvaliteter med forskjellig åpenhetsfaktor, og i to basisfarger.

Resirkulert vev

Kvaliteten Sea er en transparent, flammehemmende vev som består av 50% resirkulert plast fra verdenshavene.
Akin er produsert av mer enn 50% resirkulert Trevira CS ECO fibre og tråder. (GRS sertifisert).

Naturmaterialer

Kolleksjonen inneholder også kvaliteter av naturmaterialer som ull og lin, som er mer levende enn andre,  
syntetiske materialer. Disse kvalitetene påvirkes av fukt- og temperaturendringer noe som betyr at gardinen avtar  
eller øker i størrelse.

Kvaliteten Nuno er laget av 100% eksklusivt linmateriale som betyr at veven er naturlig rynkete. Denne kvaliteten 
fungerer godt til lange lengder fra tak til gulv. 
Kvaliteten Wood er laget av lin og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfibermateriale laget av trefibre i en lukket 
bærekraftig prosess, og er 100% nedbrytbar.

STOFFKVALITETER

Regis er et hvitt rynkebånd som leveres med 
rynkebåndskrok. Høyden på stoffet beregnes utfra 
at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. 
Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Regis 

FORTS. MODELLOVERSIKT

Brukes med:
Gardinskinner med glider
Gardinstang med ring




