Twist

®

Vackra transparenta ränder med oändlig flexibilitet
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Bra produkter
börjar med
fantastisk
design
Vi gillar när det är enkelt. Enkel stil,
enkelt att använda, enkelt att leva
med och enkelt att älska. Därför har vi
i mer än 60 år kontinuerligt tagit fram
innovativa unika lösningar som av enkla
anledningar drar uppmärksamhet till sig.
Våra Twist® rullgardiner är det perfekta
exemplet. Genom att styra de solida och
transparenta vävarna så att de överlappar
varandra kan du skapa ett perfekt och
exakt sol- och insynsskydd under hela
dagen. Dra nytta av fördelarna med
naturligt ljus utan reflexer, hantera insyn
och utsikt genom dina fönster och visa
upp fantastisk design, allt i ett.
Smart och modern stil i en elegant lösning
som är enkel att använda.
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Ge ditt hem
något extra
Vår nya Twist® kollektion innehåller ännu fler
möjligheter med färger och vävar, så att du
lätt hittar precis den gardin som passar bäst
för just dig.
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RÄNDER MED KARAKTÄR
Twist® rullgardin har en skön, karakteristisk stil
med breda ränder som växlar mellan transparent
och tät väv. Välj en färg som smälter in i din
interiör, eller skapa en mer iögonfallande effekt
med färger och mönster.

VÄVAR OCH FÄRGER
Twist® kollektionen är bred och innehåller något för varje stil och smak. Både det
klassiskt neutrala och det lite mer trendiga. Nyanser av dovt grönt, pastellblått,
nedtonat rosa och grålila är speciellt vackra tillsammans med de nya mönstren i
kollektionen.
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EXKLUSIVA MÖNSTER
Fyra helt nya, fräscha mönster är framtagna av vårt professionella
designteam till just den här kollektionen. Naturliga former med löv och
skuggor eller mer moderna, grafiska linjer och former får ett helt nytt och
spännande uttryck på Twist® gardinens randiga väv.
Mönstren är tryckta både på de transparenta och täta partierna på
Twist® gardinen.

Louvar Med eleganta penseldrag i akvarell
kombinerar det här specialmönstret
färgvariationer för att framhäva den flödande
designen.
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Leaves Ett naturinspirerat mönster som känns
konstnärligt ritat ger blad som har en mjuk
feminin stil.

Maren Det här bladmönstret i flera toner har en
mild, vilsam stil som är intressant utan att den tar
över rummet.

Stargazer Med sin skandinaviska design blandar
Stargazer en tuff stil med mjuka färger.
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EN SPÄNNANDE UTSIKT
Vår senaste innovation, rullgardinen Luxaflex®
Twist® ClearView™ använder flortunna skira
tyger för att se till att din syn på världen utanför
är tydlig och skarp. De solida sektionerna kan
försiktigt flyttas så att de överlappar ClearView™tygen, så att ljus och insyn kan varieras efter
behov och sinnesstämning.
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UNIKA FORMER
De praktiska och tilltalande Twist® rullgardinerna finns med intressanta ränder eller med
fyra unika grafiska former: Hymn, Swing, Chorus och Ballad – perfekt när du vill att ditt
fönster ska göra ett starkt, grafiskt intryck.

Chorus

Hymn

Swing

Ballad
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POWERVIEW® MOTORISERING
Det smarta sättet att styra dina Luxaflex® gardiner. Para ihop de snygga
Twist® gardinerna med PowerView® och upptäck den perfekta balansen
mellan ljus och insyn. Med PowerView® Motorisering kan du styra dina
gardiner från din smarttelefon eller surfplatta, även när du inte är hemma.
Programmera gardinerna så att du vaknar varsamt med soluppgången på
morgonen eller skapa ett mysigt krypin när du kommer hem. I PowerView®
appen ställer du enkelt in alla scenarier och önskade lägen för både
morgon, middag och kväll.
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DESIGN MED FOKUS PÅ SÄKERHET
Luxaflex® erbjuder flertalet innovativa betjäningar, som har utvecklats med
fokus på säkerhet, komfort och estetik. Allt från olika varianter utan snöre
och lina, till fullt motoriserade system. Din Luxaflex® återförsäljare ger dig
expertrådgivning om vilken betjäning som passar bäst för ditt hem och dina
fönster. Hos Luxaflex® är barnsäkerheten alltid av högsta prioritet. Det är en
viktig del av vår designfilosofi att se till att våra gardiner ska vara säkra att
använda i hem där det finns bebisar och små barn.

Barnsäker kedja
Som standard manövreras
Twist® gardinen med en kedja
i plast eller stål. Kedjan spänns
fast i karmen med ett speciellt
beslag som gör att den sitter
ordentligt på plats, så att barn
och husdjur inte kommer till
skada.
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design.

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med
en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer
som förstärker skönheten i varje rum, varje dag
– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti.
The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se
Vägledning

Konsultation

Skräddarsytt

Montering

Tillsammans med din Luxaflex®
återförsäljare lär du känna
produkterna och får inspiration att
hitta rätt fönsterinredning till ditt
hem.

Du får hjälp med att t.ex. mäta dina
fönster och få råd om ljusinsläpp
och mörkläggning.

Dina gardiner är skräddarsydda och
handgjorda ned in i minsta detalj.

Låt en auktoriserad återförsäljare
för Luxaflex® installera och montera
ditt system, så vet du att det blir
professionellt gjort. Du är samtidigt
berättigad till vår 5-åriga garanti på
ditt köp.
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