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Att göra det rätta valet 

CHECKLISTA NÄR DU SKA VÄLJA NYA GARDINER
Planerar du att byta ut dina gardiner? Eller har du nyss flyttat och behöver gardiner till ditt nya 
hem? För att ditt besök hos en Luxaflex® återförsäljare ska gå så smidigt som möjligt är det bra 
om du har tänkt igenom nedan punkter, så att vi kan ge dig råd så bra som möjligt.

Typ av rum
Till vilket/vilka rum letar du gardiner? Vissa gardinmodeller är mer lämpliga att använda i ett rum 
än i ett annat. Ett badrum har till exempel andra krav på dina gardiner än ett sovrum.

Transparens
Hur mörkt, eller ljust, vill du ha det i det tilltänkta rummet? Föredrar du t.ex. total mörkläggning, 
ett filtrerat dagsljus eller faller valet på en genomsiktlig väv som har i huvuduppgift att hantera 
rummets inomhustemperatur? Nedan hittar du en översikt över våra vävars olika transparens:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Färgskala, vävar och material
Var och en har sin egen unika inredningssmak och Luxaflex® erbjuder dig gardinmodeller av olika 
material i nästan alla färger och strukturer. Möjligheterna är stora tack vare vårt breda sortiment. 
Låt dig inspireras av bilder online eller kika på www.luxaflex.se/blogg. 

Valet av färg på gardiner utgörs av många faktorer som t.ex. väggfärg, golv och övrig inredning. 
Ta gärna bild av rummet/fönstret innan ditt besök i butiken – tillsammans med din Luxaflex® 
specialist kan ni då enklare skapa en vacker helhet. 

TIPS! Har du redan ett färgnummer eller en färgnyans i åtanke? Ta med det och stäm av med 
kollektionsboken i butiken så att färgen motsvarar dina förväntningar. 

Betjäning
Eftersom din gardin skräddarsys efter dina önskemål, har du självklart också möjlighet att påverka 
val av betjäning. Du väljer mellan olika manuella och motoriserade lösningar.

För den ultimata komforten väljer du vårt automatiserade styrningssystem som är kompatibelt 
med ditt smarta hem-system, eller så väljer du något av våra manuella och stilrena betjäningsval. 

Storlek och form på fönster/dörr
Våra produkter specialtillverkas och passar därför i stort sett alla typer av dörrar och fönster, 
t.ex. vippfönster, takfönster och udda fönsterformer som trekantiga och runda. Vilken form och 
funktion har ditt fönster eller din dörr? Notera också bredd och höjd när du ändå är igång.

Budget
Det är viktigt att ha en budget i åtanke. Din Luxaflex® specialist kan ge goda råd med rätt budget, 
så att dina önskemål och krav beaktas.

På väg
En Luxaflex® specialist välkomnar dig mer än gärna till sitt showroom. Här får du expertråd 
baserad på mångårig kunskap. Specialisterna tar sig tid att visa dig gardinsortimentet, så att  
du kan se och känna på våra olika material och betjäningslösningar. 

Boka din rådgivning med någon av våra specialister via www.luxaflex.se/boka-radgivning.
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