Duette®
Vakre rammer til et godt inneklima
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Duette gardiner
®

Vakkert & energieffektivt
Visste du at opptil 50% av hjemmets varme- og nedkjølingsenergi kan forsvinne
ut gjennom vinduet? Det er derfor vi har skapt Luxaflex® Duette®, som hjelper
deg å få det svalt innedørs om sommeren og varmt og godt inne på vinteren.
Vår seneste innovasjon, Duette® Architella®, har en unik funksjon med tre
luftlommer i vevet som forbedrer den isolerende effekten ytterligere og gjør
huset enda mer energieffektivt.

Det er herlig
å bo i et mer
energieffektivt
hjem
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Det aller seneste i farge og form
Den nye Duette® kolleksjonen har et stort utvalg av vakre vev i lekne mønstre og
farger, som for eksempel nye Batiste Crushing, som kan skape det perfekte blikkfanget
i et rom. Eller hvorfor ikke velge et pent vev med struktur med en deilig naturlig
følelse, Bamboo, som passer i mange miljøer og til ulike interiørstiler.
Ut fra din egen stil og smak finnes det en mengde ulike vev, farger og varianter som
hjelper deg med å kontrollere lyset hjemme. Du velger mellom helt transparente
vev til mer tette og mørkleggende, som gjør at du får den optimale løsningen til
hvert enkelt rom. Duette® passer til nesten alle vindustyper og former, fra det minste
takvinduet til det store panoramavinduet.
Din lokale Luxaflex® forhandler gir deg rådgivning og viser de ulike valgmulighetene
som finnes.
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Jeg elsker
måten
mønsteret
virkelig skiller
seg ut
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Barnesikkerhet
Designet med fokus på sikkerhet
Luxaflex® tilbyr mange innovative betjeninger, som er
utviklet med tanke på sikkerhet, komfort og estetikk. Fra
snorløse varianter til fullt motoriserte systemer. Besøk din
lokale Luxaflex® forhandler for å få eksperthjelp på den
beste betjeningen til ditt hjem og vindu. Hos Luxaflex® er
barnesikkerhet en høy prioritet. Det er en viktig del av vår
designfilosofi å sørge for at våre gardiner kan brukes trygt,
også i hjem med babyer og små barn.

LiteRise®
Det revolusjonerende Luxaflex® LiteRise® systemet gjør det
enklere enn noensinne å heve og senke Duette® gardinen
din. Du skyver litt lett på underlisten for å heve og drar den
nedover for å senke, og gardinen din står akkurat der du
setter den.

Se LiteRise® videoen ved å scanne QR koden.

SmartCord®
Det prisbelønte Luxaflex® SmartCord® systemet har en
uttrekkbar snor som alltid har samme lengde uansett om
gardinen din er opp- eller nedtrukket.

Se SmartCord® videoen ved å scanne QR koden.
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PowerView® Motorisering
Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere
Forestill deg en verden hvor gardinene dine justerer seg selv
automatisk, så du får den perfekte stemningen i hjemmet
ditt, både morgen, middag og kveld. Det er det fantastiske
ved vår prisvinnende PowerView® Motorisering. Du skal kun
programmere PowerView® til å kjøre gardinene dine i akkurat
den posisjonen du ønsker. Alt skjer ved hjelp av PowerView®
app’en på din smarttelefon eller nettbrett.
Din lokale Luxaflex® forhandler gir deg rådgivning og viser
de ulike valgmulighetene som finnes.

Se PowerView® videoen ved å scanne QR koden.
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Hos Luxaflex® starter alt med en gjennomtenkt design.

Lyskontroll, energieffektivitet og komforten med
motorisering er kun noen av nyvinningene som
fremhever skjønnheten i hvert enkelt rom, hver dag
– alt skreddersydd for vinduet og med fem års garanti.
The Art of Window Styling

Finn din nærmeste Luxaflex® forhandler på luxaflex.no
Veiledning

Konsultasjon hjemme

Skreddersydd kvalitet

Problemfri montering

Hos din lokale Luxaflex® forhandler
kan du utforske våre produkter, se
hele vårt utvalg og bli inspirert.

Din Luxaflex® forhandler måler
vinduene dine, vurderer lysinnfallet
og guider deg til den gardinløsningen
som passer deg best.

Din gardin er skreddersydd og
håndlaget med omhu og øye for
detaljer.

Unngå problemer og la Luxaflex®’
forhandlere gjøre hva de er best til.
Du er samtidig dekket av vår 5 års
garanti.

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt
øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materiell, deler, kombinasjoner, design, versjoner, farger osv., uten forvarsel.
® Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2018.
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