
Twist™ Rolgordijnen
Verrassend veel variatie in privacy en sfeer
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Twee langs elkaar te bewegen lagen stof, waarin horizontale transparante banen zijn 

aangebracht. Dat is het kenmerk van Luxaflex® Twist™ Rolgordijnen, een eigentijdse 

variant op een bestaande vorm van raambekleding. Op verrassend eenvoudige wijze 

kan een keuze worden gemaakt voor de mate van lichtinval en privacy. 

Verrassende variant op bestaande 
raambekleding 
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Luxaflex® Twist™ Rolgordijnen worden voor u exact op maat gemaakt, tot een maximale breedte 

van 2,75 meter (stof specifiek). De montage van rolgordijnen naast elkaar maakt het mogelijk grote 

breedtes te overspannen. Deze raambekleding oogt extra ruimtelijk doordat, afhankelijk van de 

modelkeuze, de banen op dezelfde hoogte kunnen doorlopen.



Twist™ Rolgordijnen

Een uitgebreide collectie exclusieve stoffen maakt een optimale keuze mogelijk, zodat 

uw Luxaflex® Twist™ Rolgordijn perfect in harmonie is met uw interieur. De collectie 

varieert van uni’s in aantrekkelijke kleuren tot prachtige decoratieve stoffen. 

Exclusieve stoffen sluiten aan bij 
elk interieur
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U kunt kiezen voor verfijnde voiles in de open banen of zijdeachtige stof 

met een uiterst luxueuze uitstraling. Er zijn ook stoffen met bijzondere 

structuren en streeppatronen of de Symphony, met banen in drie 

verschillende tinten. In alle gevallen is de kwaliteit hoogwaardig.

In de collectie is ook een aantal stoffen opgenomen die brandwerend 

zijn. Uw dealer kan u met behulp van een uitgebreid collectieboek, met 

voorbeelden van de vele tientallen leverbare stoffen, uitstekend helpen 

bij het maken van een goede keuze.
Symphony



Twist™ Rolgordijnen6

Vanzelfsprekend geeft de hoge kwaliteit van Luxaflex® raambekleding u de garantie 

van jarenlang probleemloos gebruik. De afwerking ligt op een hoog niveau. Het 

bedieningsmechaniek van Twist™ Rolgordijnen is van een smaakvol design en werkt 

uiterst simpel.

Simpele bediening, fraaie afwerking
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De mate van doorkijk en lichtinval is eenvoudig via de metalen bedieningsketting in te stellen. U kunt 

het gordijn ook helemaal omhoog trekken. Optioneel is een slingerstang of een bediening met een 

motor mogelijk.

De onderlat is van aluminium, met ronde aluminium einddopjes. Standaard is een systeem voor 

wandmontage, maar optioneel is ook bevestiging aan het plafond mogelijk. Als exclusieve optie is 

het systeem ook verkrijgbaar in een fraaie aluminium uitvoering met een pearl chrome lak finish, met 

witte, grijze, of zwarte accenten, zoals afgebeeld hierboven.

58195819



voor meer informatie: www.luxaflex.com
Alle rechten 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® 2012.

Facette® Shades
Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Roman Shades
Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Silhouette® Shades
Sfeervol door zacht gefilterd licht

Houten Jaloezieën
Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Duette® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Paneelgordijnen
Modern design met creatieve mogelijkheden

Twist™ Rolgordijnen
Verrassend veel variatie in privacy en sfeer

Gordijnjaloezieën
Elegante eenvoud voor grote ramen

Rolgordijnen
Eindeloos kiezen met een eigen accent

Horizontale Jaloezieën
Een design klassieker die licht en privacy regelt

Plissé Shades
Decoratief voor elke raamvorm

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

Outdoor Collection
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam 
woonklimaat

Luxaflex® is al meer dan 60 jaar een begrip op het gebied van raambekleding en zonwering. Door in 

te spelen op de nieuwste trends op interieur gebied en rekening te houden met al uw functionele 

wensen, heeft Luxaflex® een passende oplossing voor elk raam. Wat voor product of stijl u ook kiest, 

het merk Luxaflex® staat garant voor duurzame kwaliteit, innovatie, optimaal comfort in huis en jaren 

van gebruiksplezier.

Op www.luxaflex.nl krijgt u volop inspiratie. U vindt er ook de dealers in uw buurt, die deskundig 

advies geven en u wegwijs maken in onze uitgebreide collecties.


