Duette ® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door
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Praktische sfeermakers
Duette® Shades zijn er in een breed assortiment mooie stoffen, rijke structuren en in drie
transparanties, waaruit u kunt kiezen voor het gewenste doorzicht naar buiten en daarbij
ook privacy biedt. Ze bieden een mooi gelijkmatig plooienpatroon voor ramen van alle
afmetingen en vormen. Door de ruime kleurkeuze creëert u de gewenste sfeer voor uw
woonkamer, keuken of slaapkamer. Bij Duette® Shades zijn er geen zichtbare gaatjes t.b.v.
de bedieningskoorden, zodat het geheel strak oogt.
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6928 LiteRise®

4275 SmartCord™

Luxaflex® SmartCord™ & LiteRise®
Het revolutionaire Luxaflex® SmartCord™ bedieningssysteem maakt gebruik van een intrekbaar
koordmechanisme, is eenvoudig te bedienen en afgestemd op uw comfortbehoeften. Dankzij de
constante koordlengte heeft u nooit meer last van lange, bungelende koorden.
Het LiteRise® bedieningssysteem is koordloos en eenvoudig te bedienen door middel van de
onderlat. U kunt ze op iedere gewenste hoogte positioneren. Beide systemen zijn veiliger voor
kinderen en huisdieren. Bekijk ook de video’s op de Duette® Shades pagina op www.luxaflex.com
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3383 Architella®

64 mm
Extra brede plooien voor grote ramen
De Duette® Shades collectie is uitgebreid met een extra brede plooi van 64 mm. Het is dé
perfecte aanvulling op de bestaande breedtes van 25 mm en 32 mm en is bijzonder geschikt
voor grotere raampartijen. Deze uitvoering geeft een stoere look aan grote ramen, de trend
voor de komende jaren. In 64 mm is er keuze uit de uitvoering Fixé en de bijzondere cel-in-cel
constructie Architella®. Doordat binnenvallend licht vier keer breekt wordt de kleur van de stof
nog sprekender. Alle Architella® kleuren zijn ook verkrijgbaar in verduisterende stof, die ook
nog eens de beste isolerende werking heeft.
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3383

Duette® 25 mm en 32 mm
De Duette® Shades met 25 en 32 mm plooibreedte geven een verfijnd en elegant beeld en zijn geschikt
voor zowel kleine tot middelgrote ramen als grote raampartijen. Fixé is een unieke uitvoering met een
geplooide voorzijde en een strakke achterkant, wat zorgt voor mooie en gelijkmatige plooien aan de
interieurzijde en een egaal beeld aan de raamzijde.
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3427 Serreramen en Top Down/Bottom Up

Speciale vormen en modellen
Duette® Shades zijn zacht, duurzaam en ontworpen om bijna elke raamvorm te kunnen bedekken,
bijvoorbeeld verticale ramen (0°), gekantelde ramen (tot 15°) en plafond- en serreramen (tot 90°).
Voor bijna alle mogelijke raamvormen biedt dit product een oplossing: van een standaard
rechthoekig raam en al dan niet met een draai-/kiepraambediening, tot driehoeken, vierhoeken
met één of twee schuine zijdes, vijf- en zeshoeken. Zelfs voor ronde ramen bieden Duette® Shades
een oplossing. De Top Down/Bottom Up optie laat licht en zicht door aan de bovenkant van het
raam, terwijl aan de onderkant van het raam het licht wordt tegengehouden en u privacy biedt.
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1389 Duette® Architella®

Een energiebesparende keuze
De eigenschappen van Duette® Shades, isolerend in de zomer en winter, stellen u in staat
een besparing op uw energierekening te realiseren van 10%. De stilstaande luchtlaag in de
cel werkt namelijk als een isolatiedeken. De drie stilstaande luchtlagen van Architella® leiden
tot een nog hogere isolatiewaarde. Dit past uitstekend bij het toenemende milieubewustzijn.
De meeste warmte in huis gaat namelijk verloren via de ramen, zelfs waar dubbelglas wordt
toegepast. Duette® Shades bieden een unieke combinatie: energiebesparende raambekleding
die tegelijkertijd veel sfeer in huis brengt.

Kamer zonder Luxaflex® Duette® Shades

Vermindert tot 46%
warmteverlies bij de ramen
ESB-007/2009 HOKI
Duette shades vallen in de hoogste energiebesparende categorieën
en mogen de labels A t/m AAA dragen.

Duette® Architella® 64 mm Black Out

AAA

Duette® Fixé Black Out 25/32 mm & Duette® Architella® 64 mm AA
Dezelfde kamer met Luxaflex® Duette® Shades

Duette® Fixé 25/32 mm

A
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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.com 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.

Designed by Luxaflex . Inspired by you.
®

Facette ® Shades

Gordijnjaloezieën

Roman Shades

Rolgordijnen

Silhouette ® Shades

Horizontale Jaloezieën

Houten Jaloezieën

Plissé Shades

Duette ® Shades

Japanese Design Collection

Paneelgordijnen

Horren

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Sfeervol door zacht gefilterd licht

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

Modern design met creatieve mogelijkheden

Elegante eenvoud voor grote ramen

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Een design klassieker die licht en privacy regelt

Decoratief voor elke raamvorm

Creeër uw eigen minimalistische sfeer

Ongestoord genieten van frisse lucht

Outdoor Collection

Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam
woonklimaat

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® 2011.
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