
Twist®  
 Vakre, transparente striper. Uendelig fleksibilitet.
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 Design og 
funksjonalitet 
går hånd i 
hånd
Når vi designer produktene våre 

ligger fokuset vårt på både estetikk, 

funksjonalitet, brukervennlighet og 

attraktivt design. I over 60 år har vi utviklet 

flotte og innovative løsninger til vinduer, 

og vårt ønske er at du skal ha glede av 

dem i mange år fremover. 

Twist® gardinene våre er et godt eksempel. 

De tette og transparente stripene glir forbi 

hverandre, slik at du kan skape akkurat det 

lysinnfallet eller avskjermingen du ønsker 

gjennom dagen. Nyt fordelene med 

naturlig lys, og få kontroll på inn og utsyn. 

En moderne og elegant gardinløsning 

med mange fordeler. 
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Fantastisk lysinnfall 
med en tvist

Vår nye Twist®-kolleksjon inneholder enda 
flere muligheter i farger og design, slik at du 
enkelt kan finne akkurat det vevet som gjør 
forskjellen for deg. 

TEKSTUR OG NYANSER

Twist® byr på en vakker, karakteristisk stil med sine 

brede striper, som veksler mellom transparente 

og tette vev. Velg en farge som smelter inn i 

interiøret, eller skap en mer iøynefallende effekt 

med farger og mønstre.
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FARGE OG DESIGN

Vår kolleksjon er omfattende og inneholder noe for alle. Fra det klassiske 

og naturlige, til de nyeste og mest trendy fargene. Nyanser av støvet grønn, 

pastellblått, dimmet rosa og grågult er spesielt fint med det nye mønsterdesignet. 
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EKSKLUSIVT DESIGN

Fire splitter nye og friske design er utviklet av vårt dyktige designteam. 

Naturlige figurer av blader, skimrende skygger eller moderne og grafiske 

linjer har fått et helt spesielt utrykk på Twist® gardinene. 

Mønstrene er trykt på både de transparente og tette stripene i Twist®-

kolleksjonen.

Louvar Med elegante penselstrøk i akvarell, 
leker dette mønsteret med farger ton-i-ton, for å 
fremheve det flytende designet.
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Leaves Inspirert av naturen gir dette 
bladdesignet en myk og feminin stil. 

Maren Dette bladmønsteret har et mildt og 
mykt uttrykk som gir karakter til rommet uten å 
dominere. 

Stargazer Med utgangspunkt i den 
skandinaviske design-arven blander Stargazer 
nyskapende stil med myke farger.
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UTSYN SOM BEGEISTRER

Vår nyeste innovasjon Luxaflex®, Twist® og 

ClearView™ er laget av fint vev og tynn tekstil, 

som gjør at du får fritt og tydelig utsyn. De tette 

stripene flyttes lett slik at de overlapper med 

transparente ClearView™. På den måten kan du 

enkelt bytte lys og styre privatlivet ditt etter dine 

behov. 
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UNIKE FORMER

Twist®-gardinen har vanligvis karakteristiske striper. Du har også mulighet til å velge 

mellom fire unike grafisk former: Hymn, Swing, Chorus og Ballad – perfekt hvis du vil ha et 

særegent grafisk designvalg til vinduet ditt. 

HymnChorus

BalladSwing
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POWERVIEW®-MOTORISERING

Kontroller Luxaflex®-gardinene med PowerView®-Motorisering, og 

oppdag hvordan gardinene automatisk justerer seg og finner den 

perfekte balansen mellom lys og innsyn. PowerView® Motorisering lar 

deg styre Twist®-gardinene fra smarttelefonen din, selv når du ikke er 

hjemme. Programmer Twist®-gardinene til å vekke deg forsiktig om 

morgenen ved soloppgang, eller skap et koselig tilfluktssted når du 

kommer hjem. I PowerView®-appen kan du enkelt angi hvordan du vil at 

gardinene skal bevege seg gjennom dagen, slik at du automatisk får dine 

favorittinnstillinger morgen, ettermiddag og kveld. PowerView® fungerer 

på de fleste smart home- systemer.
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DESIGNET MED FOKUS PÅ SIKKERHET

Luxaflex® tilbyr mange innovative funksjoner som er utviklet med tanke

på sikkerhet, komfort og estetikk. Alt fra trådløse varianter til fullt motoriserte

systemer. Besøk din lokale Luxaflex®-forhandler for veiledning om hvilke 

funksjoner som passer best til ditt vindu og hjem. Hos Luxaflex® er 

barnesikring høyt prioritert. Det er en viktig del av vår designfilosofi å sørge 

for at våre gardiner kan brukes sikkert, også i hjem med babyer og små barn.  

Kjede med barnesikring
Som standard blir Twist® 

gardinen utstyrt med 

kjede i plast eller stål. Kjede 

festes i rammen med en 

kjedestrammer, som virker som 

en sikkerhetsløsning, slik at små 

barn og kjæledyr ikke kommer 

til skade.
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Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no

Hos Luxaflex® starter alt med et gjennomtenkt design. 

Lyskontroll, energieffektivitet og komfort med 

motorisering er kun noen av nyvinningene som  

fremhever skjønnheten i hvert enkelt rom, hver dag  

– alt skreddersydd for vinduet og med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Veiledning
Hos din lokale Luxaflex® forhandler 
kan du utforske våre produkter, se 
hele vårt utvalg og bli inspirert.

Skreddersydd kvalitet
Din gardin er skreddersydd og 
håndlaget med omhu og øye for 
detaljer.

Konsultasjon hjemme
Din Luxaflex® forhandler måler 
vinduene dine, vurderer lysinnfallet 
og guider deg til den gardinløsningen 
som passer deg best.

Problemfri montering
Unngå problemer og la Luxaflex®’ 
forhandlere gjøre hva de er best til. 
Du er samtidig dekket av vår 5 års 
garanti.
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