
Plisségardiner
Unika uttryck 
för en personlig stil



Förnya och förändra med vackra veck

En plisségardin kombinerar på ett skönt sätt strama, 
raka linjer med mjuka och vackra tyger. Därför passar 
gardinen så bra i många olika miljöer och till en 
mängd olika stilar.

I vävkollektionerna kan du gå på upptäcktsfärd bland 
färger, mönster och fina kombinationer för att hitta 
just den färg och funktion du söker. Du hittar 
klassiska plisségardiner med enkel väv, men också 
gardiner med dubbla vävar – Duette®. Med dubbel 
väv ger gardinen en isolerande effekt, som både 
stänger ute värme på sommaren och håller den kvar 
inne på vintern.

Vill du hänga en plisségardin i köket, eller på något 
annat ställe där den kan utsättas för tuffa prövningar, 
finns en mängd vävar som specialbehandlats för att 
få en tålig yta som gör att den håller sig snygg länge. 
Det är ju viktigt att du ska kunna glädjas åt din 
plisségardin i många år framöver.
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En kollektion 
som har allt
Den nya kollektionen plisségardiner från 
Luxaflex® har många härligt färgglada vävar, 
vävar med olika transparens och spännande 
grafiska mönster. Här finns något för varje stil 
och smak oavsett om du gillar det som tar för 
sig lite mer, det kontrastfulla eller det enkla 
och diskreta. Du kan alltid vara säker på att 
du hittar den perfekta plisségardinen hos 
Luxaflex®. 



Plissé för 
alla former 
Plisségardinen Deko Plus är de många 
möjligheternas gardin. Oavsett fönstrets 
storlek, form eller placering hittar du alltid 
en lösning som passar just ditt specifika 
önskemål. Du kan njuta av plisségardinens 
enkelhet i snedfönster, trekantiga fönster 
eller i ett riktigt stort fönsterparti – och 
skärma av ljuset precis där du har behov 
för det.
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Snyggt på lut 
Modell med wirar gör att gardinen 
alltid sitter kvar på plats i 
fönsterramen. Därför passar denna 
lösning bra till lutande fönster eller 
t ex altandörrar.

Stora fönsterpartier
Riktigt stora fönsterpartier är inget 
hinder för en plisségardin. Väljer du 
en Duette® finns det vävar i bredder 
upp till 440 cm. 

Deko Plus



Uppe, nere eller 
mittemellan 
Med en plisségardin i modellen ”top down/
bottom up” får du en fantastisk flexibilitet i alla 
husets rum. Dra den uppifrån och ner på 
traditionellt vis eller nerifrån och upp så att du  
skärmar av nedre delen av fönstret från insyn, 
men ändå får in ljuset ovanifrån. Gardinen 
betjänas antingen med snöre eller med små 
handtag så att du behåller gardinens enkla 
och stilrena uttryck.
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Top down/bottom up
En plisségardin med top down/
bottom up-funktion placeras 
antingen uppspänd i fönsterramen 
eller frihängande.
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Duette®

”Keen on Green”
Duette® är märkt med symbolen 
Keen on Green som visar att vi 
tillsammans kan göra skillnad för 
miljön.

Imponerande isolering
Duette® Architella® erbjuder, tack 
vare sina tre luftfickor, en unik 
isolerande effekt som kan reducera 
energiförbrukningen i ditt hem.

Energieffektiv 
året runt
Söker du en energieffektiv produkt är Duette® 
det bästa valet. Luftfickorna som uppstår 
mellan de dubbla vävarna gör att värmen 
stannar kvar inne på vintern om du har 
gardinen neddragen. På samma sätt håller 
du värmen ute om sommaren. Inomhustem-
peraturen blir då lägre och du får ett skönt, 
svalt rum. Duette® har dessutom en ljudab-
sorberande effekt och passar därför bra i rum 
där ljudet behöver dämpas och mjukas upp.
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LiteRiseTM

Modellen LiteRise™  drar du enkelt 
upp och ner genom ett lätt tag i 
underlisten. Det finns alltså inga 
hängande snören vilket gör gardinen 
både snygg, stilren och barnsäker.

Motor
Du kan också välja att styra din gardin 
med motor. För ett takfönster, eller
andra högt placerade fönster, är det 
nästan ett måste. Smidigt och snyggt 
är det också.

Något för 
varje smak
Lika enkelt som du hittar en väv som passar 
din inredningsstil eller smak lika lätt hittar 
du ett sätt att betjäna din gardin som passar 
för just dig. 
Du väljer mellan snördrag, sidodrag,  
LiteRise™  eller motorstyrning.

Snördrag eller sidodrag
Manövreringen är enkel och du drar 
gardinen upp och ner i vänster eller 
höger sida. Välj mellan snördrag eller 
sidodrag. Sidodrag finns både med 
kedja eller snöre.



Designed by Luxa�ex.® Inspired by you.

www.luxaflex.se
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Dra för
– njut av utsikten
Ett fönster är en ram. En ram runt glas, ljus 
och luft men också en ram som  
omringar alla de möjligheter du har  
för att skapa ett vackert hem. 

Vi ger dig inspiration, idéer och all den 
hjälp du behöver för att skapa precis det 
hem du önskar och drömmer om – vi 
delar gärna med oss av vår erfarenhet, 
kunskap och genuina passion för färg, 
form och fönsterinredning. 

Vem har sagt att du inte kan njuta av 
utsikten fast det är fördraget?


