
Duette® Shades
 Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door
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Duette® Shades hebben een unieke 
honingraatstructuur, waardoor ze zacht, 
duurzaam en energiebesparend zijn. 
Duette® Shades zijn beschikbaar in een 
breed assortiment prachtige stoffen, 
rijke structuren en kleuren. Je kunt 
kiezen uit drie transparanties. Ze geven 
een mooi gelijkmatig plooienpatroon 
en zijn geschikt voor ramen in diverse 
vormen. Er zijn drie plooibreedtes 
beschikbaar. 

“Kleur en  
lichtcontrole 
zijn beide even
belangrijk 
voor mij”
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 Duette® Shades
Een uitgebreid assortiment stoffen om naar 
wens de lichtinval en privacy te bepalen

Duette® Shades zijn uitermate geschikt voor 
het kantoor, waardoor je een warme en 
stijlvolle uitstraling creëert.
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Luxaflex® blinkt uit in de vele bedienings-
opties. Het revolutionaire Luxaflex® 
SmartCord® bedieningssysteem 
maakt gebruik van een intrekbaar 
koordmechanisme, is eenvoudig te 
bedienen en is volledig afgestemd 
op je comfortbehoeften.

Het LiteRise® bedieningssysteem is 
koordloos en eenvoudig te bedienen 
met de onderlat. Je kunt de shades op 
elke gewenste hoogte positioneren.

Bedieningsopties

Het Luxaflex® TruFit® montagesysteem voor 
raamdecoratie heeft een slim en stijlvol 
design. Je kleeft de profielen gewoon op 
het venster. Je raamdecoratie is daardoor 
snel en eenvoudig te monteren en volledig 
te integreren in het kozijn, zonder te 

schroeven of boren. Geschikt voor vele 
soorten ramen, waaronder draai-kiepramen. 
De handgreepbediening maakt het product 
veiliger voor jonge kinderen en de Top 
Down / Bottom Up uitvoering zorgt voor 
ultieme controle over het daglicht!

TruFit®

SmartCord® bedieningssysteem LiteRise® bedieningssysteem



5

Duurzaamheid

Duurzaamheid was een 
belangrijke factor bij de 
samenstelling van deze 
collectie. Luxaflex® draagt zijn 
steentje bij aan een duurzame 
en milieuvriendelijke omgeving 
door de grondstoffen 
zorgvuldig te selecteren, 
aandacht te schenken aan de 
productiemethode en indien 
mogelijk de stoffen opnieuw 
te gebruiken. De stof Eternity, 
die voor 40% uit polyesterafval 
bestaat, benadrukt dit nog 
eens. Deze stof is beschikbaar 
in een plooibreedte van 25 mm.
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Duette® Shades zijn isolerend in 
de zomer én winter. De stilstaande 
luchtlaag in de cel werkt als een 
isolatiedeken. De drie stilstaande 
luchtlagen van de cel-in-cel 
constructie Architella® leiden tot 
een nóg hogere isolatiewaarde en 
besparing.

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. Daarnaast 
verbeteren ze de akoestiek van een 
ruimte aanzienlijk.

Energiebesparend 
& akoestische eigenschappen

Duette® Shades vallen in de hoogste energie-
besparende categorieën van Luxaflex® raambekleding 
en mogen de labels A t/m AAA dragen.

“Niet alleen 
mooi, 
maar ook 
comfortabel, 
zowel in de 
zomer als in 
de winter”
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PowerView®

Motorisation
Stel u een wereld voor waarin uw 
raambekleding anticipeert op uw 
behoeften en zichzelf automatisch 
aanpast om zo ‘s ochtends, ‘s 
middags en ‘s avonds de perfecte 
sfeer te creëren. Dat is de kracht van 
PowerView® Motorisation. Het enige 
wat u hoeft te doen is PowerView® 
programmeren met de PowerView®-
App op uw smartphone of tablet om al 
uw Luxaflex® producten te bewegen, 
of het nu gaat om een enkel raam of 
uw hele huis.



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
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.

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.


