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Å gjøre det riktige valget 

SJEKKLISTE NÅR DU SKAL VELGE NYE GARDINER
Planlegger du å bytte ut gardinene dine? Eller har du nettopp flyttet og trenger gardiner til ditt 
nye hjem? For at ditt besøk hos en Luxaflex® forhandler skal gå så greit som mulig, er det en 
fordel om du har tenkt gjennom noen punkter på forhånd, slik at vi kan gi deg best mulig råd.

Type rom
Hvilke(t) rom ser du etter gardiner til. Noen gardinmodeller er mer egnet for bruk i et rom  
enn i et annet. Et bad, for eksempel, har andre krav til gardinene dine enn et soverom. 

Transparens
Hvor mørkt, eller lyst, vil du ha det i det tiltenkte rommet? Foretrekker du f.eks. total mørklegging, 
et filtrert dagslys eller faller valget på en transparent vev hvis hovedoppgave er å håndtere 
rommets innetemperatur? Nedenfor finner du en oversikt over våre vevs ulike transparens:
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Fargeskala, vev og materialer
Alle har sin egen unike interiørsmak og Luxaflex® tilbyr deg gardinmodeller av ulike materialer i 
nesten alle farger og strukturer. Mulighetene er store takket være vårt brede sortiment. La deg 
inspirere av bilder på nett eller ta en titt på www.luxaflex.no/blogg
Valg av farge på gardiner er sammensatt av mange faktorer som f.eks. veggfarge, gulv og øvrig 
interiør. Ta gjerne et bilde av rommet/vinduet før ditt besøk i butikken – sammen med din Luxaflex® 
spesialist kan du da skape en vakker helhet. 

TIPS! Har du allerede et fargenummer eller en nyanse i tankene? Ta det med og avstem med 
kolleksjonsboken i butikken slik at fargen innfrir dine forventninger.

Betjening
Ettersom din gardin skreddersys etter dine ønsker, har du selvfølgelig også mulighet til å påvirke valg 
av betjening. Du velger mellom ulike manuelle og motoriserte løsninger. 

For den ultimate komforten, velg vårt du vårt automatiserte styringssystem som er kompatibelt 
med ditt Smart home system, eller så velger du et av våre manuelle og stilrene betjeningsalternativer. 

Størrelse og form på vindu/dør
Våre produkter spesialproduseres og passer derfor til nesten alle typer dører og vinduer, for eksempel 
vippevinduer, takvinduer og uvanlige vindusformer som trekantede og runde. Hvilken form og 
funksjon har vinduet eller døren din? Legg også merke til bredden og høyden mens du er i gang.

Budsjett 
Det er viktig å ha et budsjett i tankene. Din Luxaflex® spesialist kan gi gode råd med riktig budsjett, 
slik at dine ønsker og krav blir tatt hensyn til.

På vei
En Luxaflex® spesialist vil mer enn gjerne ønske deg velkommen til sitt showroom. Her får du 
ekspertråd basert på mange års kunnskap. Spesialistene tar seg tid til å vise deg gardinsortimentet, 
slik at du kan se og føle på våre ulike materialer og betjeningsløsninger. 

Bestill din rådgivning med en av våre spesialister via www.luxaflex.no/bestill-radgivning
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