Twist

®

Smukke transparente striber. Uendelig fleksibilitet.
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Design og
funktionalitet
går hånd i
hånd
Når vi udvikler produkter ligger vores
fokus både på æstetik, lækkert design,
funktionalitet og brugervenlighed.
I over 60 år har vi udviklet smukke og
innovative løsninger til vinduerne, og
vores ønske er, at du bliver glad for dine
gardiner i mange år frem.
Vores Twist® gardiner er et godt eksempel.
Transparente og tætte segmenter glider
forbi hinanden, så du kan skabe præcis det
lysindfald og privatliv, du har behov for
dagen igennem. Du kan nyde fordelene
ved naturligt lys uden blænding og
kontrollen for ud- og indsyn efter dine
ønsker.
En moderne og elegant gardinløsning
med mange fordele.
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Få et fantastisk lysindfald
med et twist
Vores nye Twist® kollektion indeholder
endnu flere muligheder i farver og
designs, så du nemt finder lige præcis
det væv, der gør forskellen for dig.
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TEKSTUR OG NUANCER
Twist® byder på en smuk karakteristisk stil med de
brede striber, der veksler mellem transparente og
tætte vævninger. Vælg en farve der smelter ind i dit
øvrige interiør eller skab en mere iøjnefaldende effekt
med farver og mønstre.

FARVER OG DESIGN
Vores kollektion spænder vidt og indeholder noget for enhver smag. Lige fra de
klassiske neutrale til de nyeste trendy farver. Nuancerne af støvet grøn, pastelblå,
nedtonet rosa og grålilla er særligt fine sammen med de nye mønsterdesigns.
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EKSKLUSIVE DESIGNS
Fire helt nye og friske designs er skabt af vores dygtige designteam til
denne kollektion. Naturlige former med blade og flakkende skygger eller
modernistiske og grafiske linjer og former får et helt særligt udtryk på Twist®
gardinets i forvejen karakteristiske striber.
Mønstrene er trykt både på de transparente og tætte striber i Twist®
gardinet.

Louvar Med elegante penselstrøg som akvarel
leger dette mønster med tone-i-tone farver for at
fremhæve det bølgende design.

6

Leaves Inspireret af naturen og designet som
er det tegnet i hånden, har dette bladdesign en
blød en feminim stil.

Maren Dette tone-i-tone bladmønster har et
nænsomt og roligt design, der tilfører rummet
karakter uden at dominere.

Stargazer Med udgangspunkt i den
skandinaviske designarv blander Stargazer
nyskabende stil med bløde farver.
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UDSYN, DER VÆKKER
BEGEJSTRING
Vores seneste nyskabelse, Luxaflex® Twist®
ClearView™, har fint vævede og meget tynde
tekstiler, som gør, at du har et frit og ekstra
tydeligt udsyn. De tætte striber flyttes nemt, så de
overlapper det meget transparente ClearView™
segment. På den måde veksler du nemt lys og
privatliv efter dine behov.
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UNIKKE FORMER
Twist® gardinet har normalt tydelige karakteristiske striber. Du har også en særlig
mulighed for at vælge mellem fire unikke grafiske former: Hymn, Swing, Chorus og Ballad
- perfekte, hvis du ønsker et markant, grafisk designudtryk til dit vindue.

Chorus

Hymn

Swing

Ballad
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INTELLIGENT BETJENING
Styr dine Luxaflex® gardiner med PowerView® Motorisering og opdag
hvordan dine gardiner justerer sig selv automatisk og finder den perfekte
balance mellem lys og privatliv. PowerView® Motorisering giver dig
mulighed for at kontrollere dine Twist® gardiner fra din smartphone, selv
når du ikke er hjemme. Programmér dine Twist® gardiner til at vække dig
nænsomt om morgenen med solopgangen eller skab et hyggeligt fristed,
når du kommer hjem. I PowerView® appen indstiller du nemt, hvordan du
ønsker dine gardiner skal bevæge sig dagen igennem, så du automatisk får
dine foretrukne indstillinger morgen, middag og aften. PowerView® taler
sammen med de fleste smart home stemmestyringsystemer.
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DESIGNET MED FOKUS PÅ SIKKERHED
Luxaflex® tilbyder mange innovative betjeninger, som er udviklet med tanke
på sikkerhed, komfort og æstetik. Fra snorløse varianter til fuldt motoriserede
systemer. Besøg din lokale Luxaflex® forhandler for at få ekspertrådgivning
om den bedste betjening til dit vindue og hjem. Hos Luxaflex® er
børnesikkerhed en topprioritet. Det er en vigtig del af vores designfilosofi at
sørge for, at vores gardiner kan bruges sikkert, også i hjem med babyer og
små børn.

Børnesikker kæde
Som standard betjenes
Twist® gardinet med en
kæde i plast eller stål. Kæden
fastgøres i karmen med en
kædestrammer, som fungerer
som sikkerhedsforanstaltning,
så børn og husdyr ikke kommer
til skade.
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Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design.

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et
motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som
fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet
og med fem års garanti.

The Art of Window Styling

Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk
Rådgivning

Konsultation i hjemmet

Skræddersyet kvalitet

Problemfri montering

Hos din Luxaflex® forhandler kan
du finde inspiration, udforske
produkterne og finde lige præcis
de designs, du synes om.

Din Luxaflex® forhandler måler dine
vinduer, vurderer dit lysindfald og
guider dig til den gardinløsning,
der opfylder dine behov.

Dit gardin skræddersys og
håndlaves med omhu og sans for
detaljen.

Lad en autoriseret Luxaflex®
forhandler stå for monteringen,
og du ved samtidig, du er dækket
under vores 5 års garanti.
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