Duette Shades
®

Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door

OP DE NATUUR
GEÏNSPIREERDE
PATRONEN
Ben je een natuurliefhebber?
Onze nieuwe Batiste stoffen
sieren elke ruimte en elk raam,
in uni of in dessin. Zo heeft de
Soria een delicaat, handgetekend
bladpatroon in allerlei subtiele
kleuren.
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De ultieme
raambekleding
De stijlvolle Duette® Shades vullen de natuur
perfect aan. Door het licht te verbeteren, je huis
in de winter warmer en in de zomer koeler te
houden en je huis het hele jaar door te isoleren,
maken Duette® Shades je woning duurzamer.
Duette® Shades worden op basis van jouw
wensen en stijlvoorkeuren gemaakt en stralen
designkwaliteit en superieur vakmanschap uit.

MILIEUVRIENDELIJKE STOFFEN
De verantwoorde stoffen die we in Duette®
Shades verwerken, zijn Cradle to Cradle Certified™.
Door deze producten te kopen maak je voor jouw
gezin en het milieu een verantwoorde keuze,
omdat deze producten worden gemaakt zonder
de natuur uit te buiten. Bij onze Duette® Shade
stoffen die volgens de OEKO-TEX® 100-standaard
zijn gecertificeerd, zijn geen schadelijke
chemicaliën gebruikt in het productieproces.
Deze stoffen zijn dus niet schadelijk voor de
gezondheid.
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LUXUEUZE STOFFEN EN KLEUREN
Onze ontwerpers hebben zich bij de nieuwe
collectie laten inspireren door de nieuwste kleuren designtrends voor interieurs.
Ons prachtige assortiment stoffen biedt
honderden aantrekkelijke texturen, patronen en
kleuren die passen bij jouw eigen stijl.
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Van warme aardtinten tot zacht wit en
zandtinten, je hebt een ruime keuze uit trendy
en tijdloze stijlen. En voor de juiste kleurstelling
van je woning kun je de patronen, kleuren en
texturen van Duette® Shades op eindeloos veel
manieren combineren.

ZACHTE MATERIALEN
Onze nieuwe, soft touch
structuren zijn geïnspireerd
op natuurlijke steenpatronen,
zoals terrazzo en marmer,
en passen dankzij de diverse
kleurcombinaties in elk interieur.
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EEN VLEUGJE
GLAMOUR
De nieuwe metallic designs
geven iedere ruimte een
vleugje glamour met glanzende
materialen die licht glinsteren
wanneer het licht langs het
raam beweegt.
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PRACHTIGE LICHTREGELING
VOOR ELKE RUIMTE
Wat je praktische wensen ook zijn, met de Duette®
Shades stoffen kun je het licht prachtig regelen dankzij
een keuze in transparanties. Van verduisterende stoffen
voor de slaapkamer tot duurzame materialen voor de
badkamer of transparante stijlen voor de woonkamer er is een stijlvolle optie voor elke ruimte, elke gewenste
lichtregeling en elke privacybehoefte. Met onze
Duette® Shades Dag & Nacht toepassing kun je zelfs
verduisterende en transparante stoffen combineren.

VERDUISTEREND - LIGHTLOCK™
Het juiste licht is essentieel voor wooncomfort.
Daarom hebben we Duette® Shades
met LightLock™ ontwikkeld, de ultieme
verduisteringsoplossing. Gecombineerd
met verduisterende stoffen absorbeert of

weerkaatst dit speciale ontwerp bijna al het
binnenkomende licht. Van een goede nachtrust
tot een dutje in de speelkamer, Duette® Shades
met LightLock™ zijn het enige product in hun
soort dat deze mate van verduistering biedt.
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SMARTHOMEBEDIENING MET
POWERVIEW® AUTOMATION
Met ons PowerView® Automation systeem kun je via de App of
Remote instellen wanneer je Duette® Shades zichzelf automatisch
openen, sluiten of aanpassen, elk moment van de dag en nacht. Zo
geniet jij van perfect licht en optimale privacy, energiezuinigheid
en maximaal comfort - automatisch geregeld met PowerView®.
Of je nu thuis bent of niet.
Bovendien kun je je PowerView® Duette® Shades met je
stem bedienen wanneer dit gekoppeld is aan je bestaande
smarthomesysteem, zoals Google Assistent, Apple HomeKit,
Amazon Alexa en meer.
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ONTWORPEN MET HET OOG OP
VEILIGHEID
Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het vormt
daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Van soepele
handmatige bediening tot volledig gemotoriseerde systemen voor
smarthomes, Luxaflex® biedt tal van innovatieve bedieningssystemen die
zijn ontworpen met het oog op veiligheid, comfort en stijl.
LITERISE®
Het LiteRise® systeem is het toppunt
van minimalisme, duw de Duette®
Shades gewoon simpel omhoog of
omlaag en ze blijven op precies de
gewenste positie zitten.

SMARTCORD®
De bekroonde Luxaflex® SmartCord®
bediening heeft een intrekbaar koord
dat altijd even lang blijft wanneer je de
Duette® Shades opent of sluit.

KETTINGBEVEILIGING
Deze kettingbediening is eenvoudig
in gebruik. Als er kracht op de
ketting wordt uitgeoefend, wordt de
ontkoppelingsfunctie geactiveerd en
komt de ketting veilig los. De ketting
kan vervolgens weer eenvoudig op zijn
plaats worden vastgeklikt.
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OPLOSSINGEN VOOR
RAMEN EN DEUREN
ZONDER BOREN

FRAMEFIX™
Ons FrameFix™ systeem is ideaal voor kunststof
en aluminium kozijnen en draai-kiepramen. De
Duette® Shades worden met behulp van een
slank frame bevestigd zonder dat je hoeft te
boren. FrameFix™ is eenvoudig te verwijderen
wanneer je de ramen wilt schoonmaken en is
tevens verkrijgbaar als Top Down / Bottom Up
model voor flexibele licht- en privacyregeling.

TRUFIT®
TruFit® biedt een geavanceerde manier om
Duette® Shades zonder boren rechtstreeks op
het glas te installeren. Dit gebruiksvriendelijke
Top Down / Bottom Up systeem is ideaal voor
draai-kiepramen en -deuren, maar ook geschikt
voor standaardramen.
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DRAAI-KIEPRAMEN
Heb je draai-kiepramen? Geen probleem. Onze
ontwerpen met ingespannen bevestiging houden
de shades op hun plek wanneer je de ramen
kiept, opent of sluit. Bediening kan handmatig,
maar dankzij de oplaadbare accu is PowerView®
Automation ook geschikt voor draai-kiepramen.

PERFECTE OPLOSSING VOOR SCHUIFDEUREN
Luxaflex® Duette® Shades bieden de perfecte
oplossing voor schuifdeuren. Het gebruiksvriendelijke
Top Down / Bottom Up model met ingespannen
geleiding houdt de shades op hun plek. Met de
compacte handgreep zet je de shades in elke
gewenste positie.
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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.
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