
 Twist® Rolgordijnen 
 Verrassende variatie met privacy en lichtregeling
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Prachtige 
producten 
beginnen 
met een 
krachtig 
ontwerp 
Iets moois hoeft helemaal niet 

ingewikkeld te zijn. Wij gaan voor een 

ongedwongen stijl en gebruiksvriendelijke 

producten. Daarom houden we ons al 

meer dan 60 jaar continu bezig met het 

innoveren van onze unieke en op maat 

gemaakte raamdecoratie - zodat die om 

precies de goede redenen in het oog valt. 

Onze Twist® Rolgordijnen zijn hiervan het 

perfecte voorbeeld. Door de transparante 

en verduisterende stroken stof over elkaar 

te schuiven, creëer je de hele dag door 

precies de gewenste combinatie van 

zonwering en privacy. Jij bepaalt hoeveel 

natuurlijk licht er binnenkomt en hoeveel 

je van binnenuit en van buitenaf kunt zien 

met een stijlvolle oplossing.

Elegante raamdecoratie met een 

intelligent en modern ontwerp.
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De schoonheid van de gebruikte 
stoffen staat centraal in onze nieuwe 
collectie, waarmee je op nog meer 
manieren de perfecte look kunt 
creëren.

TEXTUUR EN KLEUR

De opvallende stijl van onze Twist® Rolgordijnen 

kenmerkt zich door luxueuze, glanzende en 

bijzondere getextureerde stoffen. Combineer 

de verschillende stoffen en kleuren voor een 

gedurfd contrast of ga juist voor een harmonieus 

geheel en creëer zo de look die perfect bij je past.

Geef je huis 
een ‘twist’ 
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KLEUR EN DESIGN

Ons aanbod van prachtige kleuren omvat alles van de nieuwste trendy kleuren 

tot klassieke, neutrale tinten en is daarmee geschikt voor elke smaak en elk 

interieur. Onze nieuwe dessins komen uitzonderlijk goed tot hun recht met 

natuurlijk groen, pastelblauw, mauve en krachtig roze.



6

EXCLUSIEVE DESSINS

Ons deskundige designteam heeft nieuwe patronen in vier looks en 

twaalf kleuren ontworpen – exclusief van Luxaflex®, speciaal voor jou. 

De verfijnde patronen met vloeiende, natuurlijke vormen met bladeren en 

dansende schaduwen of modernistische, hoekige lijnen geven deze trendy 

raamdecoratie extra flair.

Deze unieke dessins worden zowel op de transparante als verduisterende 

banen van de Twist® stoffen gedrukt.

Louvar Dit speciale patroon met de elegante 
penseelstreken van een aquarel combineert 
verschillende kleurvariaties die het vloeiende 
lijnenspel accentueren.
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Leaves Een op de natuur geïnspireerd 
bladerdessin dat bijna met de hand geschilderd 
lijkt en een zachte, vrouwelijke stijl heeft.

Maren Dit bladerpatroon met verschillende 
kleurtonen ademt een subtiele en rustgevende 
sfeer die niet overheerst.

Stargazer Stargazer is een eerbetoon aan 
Scandinavisch design en combineert een 
hoekige stijl met zachte kleuren.
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EXTRA HELDER DOORZICHT

De zachte ClearView™ stoffen zijn onze laatste 

innovatie en hebben fijne, transparante stroken 

voor een extra helder en scherp zicht op de 

buitenwereld. De verduisterende stroken kunnen 

voor de transparante ClearView™ stof worden 

geschoven, zodat je de lichtinval en privacy kunt 

aanpassen aan je behoefte en stemming.
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UNIEKE PATRONEN

Oogstrelend én praktisch: Twist® Rolgordijnen zijn verkrijgbaar met opvallende strepen 

of met een van onze vier unieke patronen: Hymn, Swing, Chorus en Ballad. Sprekende 

raamdecoratie waarmee je jouw gevoel voor stijl laat zien.

HymnChorus

BalladSwing
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SLIMME BEDIENING

De slimme manier om je Luxaflex® raamdecoratie te bedienen. Combineer 

je stijlvolle Twist® Rolgordijnen met PowerView® en ontdek de perfecte 

balans tussen licht en privacy. Met PowerView® Motorisation kun je al je 

raamdecoratie vanaf je smartphone, tablet of afstandsbediening, zelfs 

als je niet thuis bent. Programmeer je producten zo dat je ’s ochtends 

rustig wakker wordt met de opkomende zon of stel in dat je thuiskomt 

in een gezellige sfeer. Gebruik de PowerView® programmeerfunctie om 

je rolgordijnen in de gewenste positie te zetten voor ieder moment 

van de dag. PowerView® werkt met de meest voorkomende slimme 

spraakgestuurde aansturingssystemen.
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ONTWORPEN MET OOG VOOR 
VEILIGHEID

Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt 

daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Luxaflex® Twist® 

Rolgordijnen zijn kindveilig en voldoen aan de Europese EN normen.

Eindloze ketting
De eindloze ketting is de 

standaardbediening voor Twist® 

Rolgordijnen. Het systeem is 

gebruiksvriendelijk en voldoet 

aan EN-kindveiligheidsnormen 

voor raamdecoratie voor 

binnen. De eindloze ketting 

wordt geleverd met een 

kindvriendelijke spanner die 

aan de muur moet worden 

bevestigd.



Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp. 

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak 

van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de 

innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer, 

elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, 
ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. 
® Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2019.

Laat je inspireren
Bekijk samen met je lokale 
Luxaflex® dealer de mogelijkheden 
en ontdek het brede assortiment 
producten en materialen die 
aansluiten bij jouw stijl.

Gegarandeerd vakmanschap
Bekwame vakmensen vervaardigen 
je op maat gemaakte product met 
zorg en aandacht voor detail.

Advies op maat
Je Luxaflex® dealer beoordeelt de 
lichtinval, meet het raam op en 
zorgt ervoor dat de producten 
perfect op maat gemaakt worden 
voor je huis.

Zorgeloze montage
Ontspan en laat Luxaflex® dealers 
doen wat zij het beste kunnen, 
wetende dat je vijf jaar garantie 
geniet.

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com


