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

Energiebesparende stijl
Wist je dat tot 50% van de verwarmings- en koelenergie van een huis via de ramen
kan ontsnappen? Daarom hebben wij Luxaflex® Duette® Shades ontworpen. Deze
houden je huis koel in de zomer en warm in de winter. Onze nieuwste innovatie
- Duette® Architella® Shades - is uitgevoerd in een uniek cel-in-cel-ontwerp, met drie
luchtstroken die je huis het hele jaar door uitstekend isoleren. Hierdoor wordt je huis
energie-efficiënter en worden je ramen mooier.

Het is fijn om
in een energieefficiënter huis
te wonen
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Bekijk de nieuwste looks en kleuren
Onze nieuwe Duette® Shades collectie is verkrijgbaar in een breed scala aan prachtige
stoffen met speelse patronen en kleuren, zoals ons nieuwe Batiste Crushing-ontwerp,
dat prachtig te combineren is met elke stijl. Of kies voor een subtiele textuur en een
natuurlijke look met ons nieuwe Bamboo-ontwerp dat bij elke inrichting past.
Wat je stijl ook is, ons brede aanbod aan stoffen helpt je licht schitterend te regelen
en de gewenste transparantie of privacy te creëren in elke afzonderlijke kamer.
Bovendien zijn de Duette® Shades zo compact ontworpen dat ze op bijna alle
soorten en vormen ramen passen, van het kleinste draai-kiepraam tot grote glazen
schuifdeuren.
Je plaatselijke Luxaflex® deskundige kan je alle opties laten zien.
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Dit patroon
past perfect in
ons interieur
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Kindveiligheid
Ontworpen met oog voor veiligheid
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit.
Het maken van kindveilige producten voor woningen is een
integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Van koordloze
alternatieven tot volledig elektrische systemen, Luxaflex®
biedt een keur aan innovatieve bedieningssystemen die zijn
ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.
Bezoek je plaatselijke Luxaflex® showroom voor deskundig
advies over de juiste bediening voor je ramen en woning.

LiteRise®
Het revolutionaire Luxaflex® LiteRise® systeem maakt het
ophalen en neerlaten van je Duette® Shades gemakkelijker
dan ooit. Je duwt ze simpelweg omhoog om ze op te halen
en trekt eraan om ze neer te laten: je Duette® Shades stoppen
exact waar je ze wilt hebben.
Bekijk de LiteRise® video door de QR-code
te scannen.

SmartCord®
Het bekroonde Luxaflex® SmartCord® gebruikt een uittrekbaar
koord dat altijd op dezelfde lengte blijft wanneer je je Duette®
Shades opent of sluit.
Bekijk de SmartCord® video door de QR-code
te scannen.
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PowerView® Motorisation
Smart shades that simplify your life
Stel je een wereld voor waarin je raambekleding anticipeert
op je behoeften en zichzelf automatisch aanpast om zo
's ochtends, 's middags en 's avonds de perfecte sfeer te
creëren. Dat is het voordeel van PowerView® Motorisation.
Het enige wat je hoeft te doen is PowerView® programmeren
met de PowerView® App op je smartphone of tablet om al je
Luxaflex® producten af te stellen, of het nu gaat om een enkel
raam of je hele woning. Je plaatselijke Luxaflex® deskundige
kan je alle functies laten zien.
Bekijk de PowerView® Motorisation video door de
QR-code te scannen.
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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

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com
Laat je inspireren

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

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

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

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

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

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® 2018.
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