Facette & Twist
®

®

Smukke væv til stilfuld styring af lys og privatliv

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Facette®
Bløde, stilfulde væv til raffinerede lysindfald
Elegance og funktionalitet går hånd
i hånd, når du vælger Facette® til
dine vinduer. Det smukke gardin har
rullegardinets stilrene look. Det består
af to lag stribet væv, som kan forskydes
i forhold til hinanden. I nederste
position justerer du stribernes
placering i forhold til hinanden for
at få præcis det lysindfald eller
afskærmning fra forbipasserende, du
ønsker. Du hæver og sænker gardinet
i enten lukket eller åben position.

“Det er fantastisk
at kunne styre lys

og privatliv

efter vores behov”
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Stilren
elegance
Til alle vinduer
Facette® fås i en bred farvepalette - fra de
dæmpede nuancer til de mere iøjnefaldende
trendfarver. Facette® fås i to stribebredder, fra
ultraslim til en markant bred åbning. Vælg det
væv der passer bedst til dine vinduer og få en
anderledes gardinløsning, der matcher din stil og
dit hjem.

Børnesikkerhed
Hos Luxaflex® er børnesikkerhed
en topprioritet. At gøre
produkter mere sikre for hjem
med babyer og små børn
er en integreret del af vores
designfilosofi. Luxaflex® tilbyder
innovative betjeningssystemer,
fra snorløse varianter til
motoriserede løsninger, alle
designet med sikkerhed,
komfort og skønhed i tankerne.
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Twist

®

Smukke striber. Uendelig fleksibilitet
Twist® giver dig med to lag væv en fantastisk og enkel måde at styre lys og
privatliv. Justér let gardinet, og nyd de tætte og transparente striber, der glider
forbi hinanden. Lad gardinet være åbent, halvt åbent eller helt lukket for at få
præcis det lysindfald eller den afskærmning, du ønsker.

“Jeg er vild med
udtrykket og
den mulighed
jeg har for at
styre lys og
indsyn”
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Fantastisk lysindfald
- til alle hjem
Luxaflex® Twist® fås i forskellige
stribebredder og i en lang række
farver og væv, fra fyldig sort til
raffinerede og metalliske udtryk. I
transparent eller tæt - så det passer
lige præcis til din stil og dit hjem.
Twist® er flot i alle vinduer - fra små
vinduer til store panoramavinduer,
hvor de giver et fantastisk udtryk
samtidig med en uovertruffen
lyskontrol.
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PowerView™
Motorisering
Forestil dig en verden, hvor dine
gardiner kan forudse dine behov
og justere sig selv automatisk
- skabe den perfekte stemning
morgen, middag og aften. Det er
skønheden i PowerView™. Du kan
enkelt programmere PowerView™
til at køre alle dine Luxaflex®
gardiner enkeltvis eller samlet
med PowerView™ appen på din
smartphone eller tablet.

Lazy

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

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

For at sikre din oplevelse
med Luxaflex® er helt i top,
sælges vores produkter
udelukkende af professionelle
og uddannede forhandlere.
Vores eksperter vil besvare
dine spørgsmål, tilbyde
besøg i hjemmet for
opmåling og fremvisning
af prøver samt sørge for at
bestille dit skræddersyede
produkt efter dine nøjagtige
specifikationer.
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Med mere end 60 års erfaring garanterer
Luxaflex® for et imponerende udvalg af
produkter, væv, materialer og farver, der gør dine
gardindrømme til virkelighed. Alle produkter
er med 5 års garanti.
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