Facette & Twist
®

®

Vakre vev til stilfull styring av lys og innsyn

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Facette®
Myke, stilfulle vev til raffinert lysinnfall
Eleganse og funksjonalitet går hånd
i hånd når du velger Facette® til
vinduene dine. Den vakre gardinen
har rullegardinens stilrene look.
Den består av to lag stripete vev,
som kan forskyves mot hverandre.
I nederste posisjon justerer du
stripenes plassering i forhold til
hverandre og du får akkurat det
lysinnfallet eller avskjermingen fra
forbipasserende som du ønsker.
Du hever og senker gardinen i enten
lukket eller åpen posisjon.

“Det er fantastisk
å kunne styre lys

og innsyn
etter behov”
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Stilren
eleganse
Til alle vinduer
Facette® fås i en bred fargepalett, fra de dempede
nyansene til de mer iøyenfallende trendfargene.
Facette® fås i to stripebredder, fra helt smal til
en markant bred åpning. Velg det vevet som
passer best til dine vinduer, og få en annerledes
gardinløsning som matcher din stil og ditt hjem.

Barnesikkerhet
Hos Luxaflex® er barnesikkerhet
en topprioritet. Å gjøre
produkter sikrere for hjem
med babyer og småbarn
er en integrert del av vår
designfilosofi. Luxaflex® tilbyr
innovative betjeningssystemer,
fra snorløse varianter til
motoriserte løsninger, alle
designet med sikkerhet,
komfort og skjønnhet i
tankene.
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Twist

®

Vakre striper. Uendelig fleksibilitet.
Twist® gir deg, med to lag vev, en fantastisk og enkel måte å styre lys og innsyn.
Justér enkelt gardinen, og nyt de tette og transparente stripene som glir forbi
hverandre. La gardinen være åpen, halvåpen eller helt lukket for å få akkurat det
lysinnfallet eller avskjermingen du ønsker.

“Jeg elsker

uttrykket og
den muligheten
jeg har for å
styre lys og
innsyn”
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Fantastisk lysinnfall
- til alle hjem
Luxaflex® Twist® fås i ulike
stripebredder og i en lang rekke
farger og vev, fra fyldig sort til
raffinert og metallisk uttrykk. I
transparent eller tett, så det passer
akkurat din stil og ditt hjem. Twist®
er flott i alle vinduer, fra små til
store panoramavinduer, hvor de
gir et fantastisk uttrykk samtidig
som en overtruffen lyskontroll.
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PowerView™
Motorisering
Forestill deg en verden hvor
gardinene dine kan forutse dine
behov og justere seg automatisk,
og skape den perfekte stemningen
morgen, ettermiddag og kveld.
Det er skjønnheten i PowerView™.
Du kan enkelt programmere
PowerView™ til å kjøre alle
Luxaflex® gardinene dine enkeltvis
eller laste ned PowerView™ appen
på din smartmobil eller nettbrett.

Lazy

Day
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For en enestående og unik skreddersydd
gardinløsning er Luxaflex® et perfekt valg.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

For å sikre at opplevelsen
din med Luxaflex® er helt
i tet selges våre produkter
av profesjonelt utdannede
forhandlere. Mange av våre
eksperter vil både kunne
besvare spørsmål, tilby
oppmåling og montering,
samt sikre at ditt produkt
svarer nøyaktig til dine behov
og ønsker.
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Med mer enn 60 års erfaring, garanterer Luxaflex® et
imponerende utvalg av produkter, tekstiler, materialer
og farger som gjør dine gardindrømmer til
virkelighet. På alle produkter gjelder 5 års garanti.
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