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Luxaflex® stofgardiner er en velassorteret kollektion af stoffer til 
gardinlængder til både private og offentlige miljøer. 

Kollektionen består af 31 serier i forskellige kvaliteter fra screen, 
transparente, tætte til mørklæggende stoffer. Stofferne kan 
bestilles på løbende meter eller som færdigsyede gardiner. 
Vælg mellem 8 forskellige gardinmodeller. 

Det er også muligt at få lavet liftgardiner med 22 af de 31 
stoffer - se kapitlet Liftgardiner.

Opgiv altid gardinernes færdigbredde samt færdighøjde ved bestilling af færdigsyede gardiner.
OBS! Husk at tage højde for fratræk for skinne/stang og afstand til gulv.

1 Ved gardiner højere end max mål angivet i prismatriser på side 4-11 vendes vævet og egen udregning på side 12 anvendes. 

Stofkvalitet 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
Pristabel 1 
side 4-11 

Alma og Feltwool 140-150 cm
Egen udregning
Side 12

Pristabellerne på side 4-11 er angivet for færdigbredde uden sammensyning, og  
færdighøjde op til angivet mål.

Ved bestilling af kvaliteter og dimensioner, som ikke findes i pristabellerne, så skal prisen 
udregnes. Du kan anvende beregningsarket i Excel, som ligger på forhandlerlogin. Se side 12.

På side 14 findes et eksempel på udregning af pris.

MÅLTAGNING 

GENERELT

SØM/AFSLUTNING

Gardinerne syes med usynlige søm. Afhængig af stofkvalitet laves gardinet som standard enten med 
tyngdebånd eller 10 cm bundsøm, men man kan også selv vælge. Se tabel på side 13.

Tyngdebånd. Bundsøm.
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Anvendes med:
Gardinskinne
Glidere på snor, 8 cm

Anvendes med: 
Gardinskinne med glidere 
Gardinstang med ringe
2-fingerhægter

Anvendes med: 
Gardinskinne med glidere
Gardinstang med ringe

Anvendes med: 
Elite og A-skinne

Det transparente Swingbånd i polyester kommer påmonteret med rynkebåndskroge og anvendes med fordel 
sammen med glidere på snor for at skabe ensartede folder til et loungegardin. Swing fås i to varianter. Én med 
færdigbredde x 2, som giver markante og dybe folder. Og en med færdigbredde x 1,6, hvilket resulterer i mindre 
foldedybde.

Et transparent lægbånd som anvendes sammen med 
2-fingerhægter og skaber små læg i gardinhovedet. 
2-fingerhægterne bestilles separat og kommer derfor 
ikke påmonterede. Se kapitel Skinner under fanen 
Tilbehør & Øvrigt for udregning af antal.

Finessen ved denne opsætning er de fastsyede 
færdige læg samt at gardinet kommer med justerbare 
påmonterede kroge. Krogene gør, du kan hæve gardinet 
8 cm og på den måde skjule skinnen/stangen helt eller 
delvist.

Det transparente glidere på bånd i polyester anvendes til 
gardinopsætninger på skinne. Gliderne er direkte påsyet 
på båndet og ingen yderligere tilbehør behøves.

Kovserne i stål har en inderdiameter på 40 mm og 
anvendes til gardinopsætninger på en gardinstang. 
Fordelen med kovser er, at gardinet får fine folder, som et 
loungegardin, uden yderligere tilbehør.

Afstand fra gardinets overkant til stangens overkant  
er 25 mm.

MODELOVERSIGT

Anvendes med:
Gardinstang

Swing

Glidere på bånd Lægbånd

KovserSyede læg - dobbelt

Foldedybde: ca. 13 cm 
Stofforbrug = Færdigbredde x 1,6 + sidesøm 18 cm

Swing x2 Swing x1,6

Foldedybde: ca. 16 cm 
Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Stofforbrug = Færdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm Stofforbrug = Færdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm

Anvendes med:
Gardinskinne
Glidere på snor, 8 cm
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Anvendes med: 
Gardinskinne med glidere
Gardinstang med ringe

Multipocket er et hvidt rynkebånd som leveres med 
rynkebåndskroge. Der er flere lommer for fleksibel 
placering af krogen. Stoffets højde er beregnet efter at 
krogen placeres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinet 
får tætte folder ved at trække i snorene.

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Multipocket

De fleste vævskvaliteter består af 100% polyester, hvor størstedelen er i flammehæmmende kvalitet.  
Der findes også vævskvaliteter i naturmaterialer såsom uld og hør. Se tabel side 13.
 
DimOut/Mørklægning
Skal gardinet være helt mørklæggende, så findes serien Goodnight.  
Alternativt er kvaliteterne Davon, Hidden, Kern (6811), Solid og 6849 delvis mørklæggende (DimOut).

Vær opmærksom på at der kan være stor forskel på DimOut effekten på en lys eller mørk farve i samme kvalitet.  
Bemærk at små huller ved syningen kan forekomme og vil ses i sollys. 

Foer
Det er muligt at få syet gardiner med foer i kvalitet Seta (Tæt) og Ferla (Mørklæggende). Disse er ikke  
flammehæmmende. Foret syes på øverst og i siderne. I tabellen side 13 ses hvilke kvaliteter som kan fores.

Lydabsorberende væv
Kvaliteterne Alma, Ode, Solid samt Feltwool har målte akustikværdier - spørg kundeservice efter certifikat.

Screen 
Kvaliteterne Reflect C, D og E er stoffer, som reflekterer solens stråler effektivt og skaber et behageligt 
indeklima. Reflect findes i tre varianter med forskellige åbenhedsfaktorer og i to basisfarver.

Genanvendt materiale
Kvaliteten Sea er et transparent flammehæmmende væv, som er produceret af 50% genanvendt plast fra verdenshavene. 
Akin er produceret af mere end 50% genanvendt Trevira CS ECO fibre og tråde. (GRS certificeret).

Naturmaterialer 
I kollektionen findes kvaliteter lavet af naturmaterialer såsom uld og hør - disse materialer er mere levende end  
andre syntetiske materialer. Disse kvaliteter påvirkes af fugt og temperaturforandringer, hvilket betyder at  
gardinet da mindskes eller øges i størrelse.

Kvaliteten Nuno er lavet af 100% eksklusivt hør, hvilket betyder, at vævet er naturligt krøllet.  
Denne kvalitet passer godt til gardinopsætninger, som rammer gulvet.

Kvaliteten Wood er lavet af hør og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfibermateriale lavet af træfibre i en lukket  
bærdygtig proces, og er 100% nedbrydelig.

STOFKVALITETER

Regis er et hvidt rynkebånd som leveres med  
rynkebåndskroge. Stoffets højde er beregnet efter 
at krogen placeres øverst, 5 mm fra gardinkanten. 
Gardinet får tætte folder ved at trække i snorene.

Stofforbrug = Færdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm

Regis 

MODELOVERSIGT, FORTSAT

Anvendes med: 
Gardinskinne med glidere
Gardinstang med ringe




