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Product configurator
De gebruiksvriendelijke, online configurator is ontwikkeld om het 
modelleren van twentytwenty zo eenvoudig mogelijk te maken. Is uw 
ontwerp eenmaal uitgewerk dan volgt hieruit een QR code waarmee 
u uw ontwerp eenvoudig in augmented reality kunt bekijken.

Voor meer informatie of om een schetsontwerp te laten uitwerken 
kunt u contact opnemen met het verkoopteam van Trilogy Furniture 
via info@trilogy.nl.



Augmented Reality
Vanuit de twentytwenty configurator krijgt u een QR code toege-
stuurd waarmee u uw ontwerp in AR (augmented reality) kunt bekij-
ken. Download de configuratie op het scherm van uw smartphone of 
tablet en plaats deze in de ruimte waar u op dat moment bent.

Probeer het maar eens!

Scan de QR-code met de camera van smartphone 
en volg de link om het onderstaande ontwerp in AR 
te bekijken. 



































Afwerking 
FRAME - het metaalwerk is verkrijgbaar in poedercoating antraciet, 
zwart en wit of in blank gelakt staal.

STOFFEN - de gestoffeerde panelen worden standaard geleverd in Ca-
mira Blazer Lite in de volgende voorraad stoffen. 

RAADPLEEG DE STALENKAART VAN CAMIRA BLAZER LITE VOOR EEN NAUWKEURIGE KLEURENWEERGAVE.

antraciet
RAL 7016

balance
LTH41

devoted
LTH58

retreat
LTH39

angel
LTH49

buddha
LTH56

happy
LTH55

solace
LTH70

hope
LTH50

cuddle
LTH62

harmony
LTH63

tender
LTH53

dainty
LTH64

haven
LTH40

true
LTH61

daydream
LTH46

mood
LTH44

wish
LTH67

zwart
RAL 9017

wit
RAL 9016

blank gelakt



DE TWENTYTWENTY SERIE IS VOLLEDIG MODULAIR EN AANPASBAAR, DE IN DIT BOEK GETOONDE 

CONFIGURATIES VORMEN SLECHTS EEN FRACTIE VAN WAT MOGELIJK IS. 

VOOR MEER INFORMATIE EN HULP BIJ HET PLANNEN NEEM CONTACT OP MET : INFO@TRILOGY.NL

NIEUW! PANELEN - de plexiglas panelen zijn verkijgbaar in de hier-
onder afgebeelde kleuren.

HOUTDECOR - de houtdecor onderdelen zijn gemaakt van 18 mm ge-
melamineerd spaanplaat en verkrijgbaar in onderstaande kleur.

NIEUW! DUBBELWANDIG PANEEL- het dubbelwandige paneel van 
polycarbonaat is verkijgbaar in de kleur transparant.

aurora violet
S2 7T58

twin wall 
polycarbonaat  

TWP

electric blue
S2 7T69

lindberg eik            
LE

chili red                    
S2 4T50

slate grey
S2 9T23

polar white
S2 030

glacier green    
S2 6T21
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