Facette & Twist
®

®

Vackra vävar som ger utsikt, ljus och insynsskydd

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Facette®
Eleganta vävar med unikt ljusinsläpp
Elegans och funktionalitet går hand
i hand när du väljer Facette® till dina
fönster. Gardinen har två lager randig
väv som justeras i förhållande till
varandra, och du kan därför välja
vilket ljusinsläpp du vill ha, och hur
mycket insynsskydd du behöver.
Du kan höja och sänka gardinen
i antingen stängt eller öppet läge.
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“Det är fantastiskt
att kunna
bestämma själv
precis hur mycket
ljusinsläpp och
insynsskydd jag
vill ha”
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Stilren
elegans

Twist

för alla fönster

Twist® ger dig, med två lager väv, ett enkelt sätt att styra ljusinsläpp och
insynsskydd. Drag lätt i gardinens kulkedja och de täta och transparenta ränderna
glider lätt förbi varandra. Låt gardinen vara öppen, halvt öppen eller helt stängd.
Det väljer du själv.
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Vackra transparenta ränder med oändlig flexibilitet

Facette® finns i en mängd färger – allt från
grå, dämpade nyanser till mer iögonfallande
trendfärger. Gardinens ränder finns i två olika
bredder – en riktigt smal och en bredare. Du väljer
den väv som passar bäst till dina fönster och får
en helt ny gardin som både ger vacker tygkänsla
och funktionell avskärmning.

“Jag gillar
verkligen stilen,
och möjligheten
att kunna styra
både ljus och
insyn”

Barnsäkerhet
Hos Luxaflex® är barnsäkerhet
topprioriterat. Att göra
produkter som är trygga
för hem med små barn
är en integrerad del i vår
designfilosofi. Luxaflex®
erbjuder innovativa
betjäningssystem, allt från
gardiner utan linor och kedjor
till helt motoriserade system
– allt designat med säkerhet,
komfort och estetik i fokus.
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Fantastiskt ljusinfall
- till alla hem
Luxaflex® Twist® finns i olika
storlekar på ränder och i en stor
mängd färger. Vävarna kan vara
både i transparenta eller täta, så
du hittar alltid något som passar
ditt behov. Twist® är snygg i alla
fönster, från små enkla, till stora
panoramafönster där de skapar
ett fantastiskt uttryck.

PowerView™
motorisering
Föreställ dig en värld där dina
gardiner kan förutse dina behov
och automatiskt ställa in sig för att
skapa den perfekt känslan, morgon,
middag och kväll. Detta blir
verklighet när du väljer PowerView™
till dina Luxaflex® gardiner.
PowerView™ är ett system som
enkelt manövrerar gardinerna en
och en eller tillsammans, med hjälp
av en app på din smartphone eller
läsplatta.
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Lazy

Day
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Luxaflex® är det självklara valet när det gäller
måttanpassad solavskärmning av hög kvalitet.
Med mer än 60 års erfarenhet kan vi på Luxaflex®
garantera att vi har en produkt som motsvarar
just dina behov och önskemål. Luxaflex®
erbjuder ett imponerande urval modeller,
vävar, material och färger. På alla produkter gäller
fem års garanti.

För att din upplevelse av
Luxaflex® ska bli den allra
bästa, samarbetar vi med
professionella och kunniga
återförsäljare som besvarar
dina frågor, erbjuder
mätning och montering samt
vägleder dig i köpet så att din
produkt alltid motsvarar dina
förväntningar.
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