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Træf det rigtige valg 

TJEKLISTE NÅR DU VÆLGER NYE GARDINER
Planlægger du at udskifte dine gardiner? Eller er du lige flyttet og har brug for gardiner til dit 
nye hjem?  For at dit besøg hos en Luxaflex® forhandler skal gå så glat som muligt, er det godt,  
hvis du har gennemtænkt nedenstående punkter, så  vi kan rådgive dig bedst muligt.

Type rum
Til hvilke(t) rum er du på udkig efter gardiner? Det er forskelligt hvilke gardinmodeller, der passer 
bedst til hvilke rum. For eksempel har et badeværelse andre krav til dine gardiner end et soveværelse.

Gennemsigtighed
Hvor mørkt eller lyst vil du have det i rummet?  Foretrækker du mørklægning, et filtreret dagslys, eller 
falder valget på et transparent væv, der giver dig mest muligt udsigt? Nedenfor finder du en oversigt 
over de forskellige grader af transparens i vores væv: 
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Farver, væv og materialer
Alle har deres egen unikke indretningssmag. Luxaflex® tilbyder derfor gardinmodeller lavet af 
forskellige materialer i næsten alle farver og teksturer. Mulighederne er mange takket være vores 
brede sortiment.  Bliv inspireret af billeder online eller tag et kig på www.luxaflex.dk/blog.

Dit valg af farve til gardinerne bør forholde sig til din vægmaling, dine gulve samt andre møbler. 
Tag gerne et billede af rummet/vinduet inden dit besøg i butikken – sammen med din Luxaflex® 
specialist kan du således nemmere skabe en smuk helhed.

TIP! Har du allerede en farvekode eller en bestemt farvenuance i tankerne? Medbring den og tjek 
med kollektionsbogen i butikken, så farven møder dine forventninger.

Betjeningsløsning
Da dit gardin er skræddersyet til dine ønsker, har du naturligvis også mulighed for at påvirke 
valget af betjening. Du vælger mellem forskellige manuelle og motoriserede løsninger.

For den ultimative komfort kan du vælge vores automatiserede styresystem, der er kompatibelt 
med gængse Smart Home-systemer, eller vælge et af vores manuelle og stilfulde greb. 

Vinduets/dørens størrelse og form
Vores produkter er specialfremstillede og passer derfor til stort set alle typer døre og vinduer,  
f.eks.  vippevinduer, ovenlys og ukurante vinduesformer som trekantet og rund. Hvad er formen 
og funktionen på dit vindue eller din dør? Notér dig også gerne cirka mål.

Budgettet
Det er vigtigt at give udtryk for, om du har et bestemt budget i tankerne. Din Luxaflex® specialist 
kan på den måde bedre rådgive dig og finde de løsninger, der tager højde for dine ønsker og 
krav i forhold til dit budget.

På vej
En Luxaflex® specialist er mere end glad for at byde dig velkommen til sit showroom. Her får 
du ekspertrådgivning baseret på mange års viden.  Specialisterne tager sig tid til at vise dig 
gardinsortimentet, så du kan se og mærke vores forskellige materialer og betjeningsløsninger.

Book rådgivning hos en af vores specialister på www.luxaflex.dk/book-radgivning.
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