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Duette ® Shades
Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door
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3383 Architella®

3383

Nieuw 64 mm
Extra brede plooien voor grote ramen

Ramen van Small tot Medium: Duette® 5 mm

De Duette® Shades collectie is uitgebreid met een extra brede plooi van 64 mm. Het is dé perfecte

De Duette® Shades met 5 mm plooibreedte geven een verﬁjnd en elegant beeld op kleine en

aanvulling op de bestaande breedtes van 5 mm en 3 mm en is bijzonder geschikt voor grotere

middelgrote ramen. Uitermate geschikt voor montage dicht tegen het glas. Deze Duette® Shades

raampartijen. Deze uitvoering geeft een stoere look aan grote ramen, de trend voor de komende

kunnen zelfs gemonteerd worden op schuine glaslatten vanaf 8 mm diep.

jaren. In 64 mm is er keuze uit de uitvoering Fixé en de bijzondere cel-in-cel constructie Architella®.



Doordat binnenvallend licht 4 keer breekt wordt het mooi diﬀuus, waardoor alle accenten in het

Ramen van Medium tot Large: Duette® 3 mm

interieur zachtere vormen krijgen. Bovendien vervaagt de kleur van Duette® Architella® minimaal

Voor een robuuste uitstraling bij middelgrote en grote ramen zijn er Duette® Shades met een plooi

bij invallend zonlicht. Alle Architella® kleuren zijn ook verkrijgbaar in verduisterende stof.

van 3 mm. Geschikt voor montage op het kozijn, geplaatst vóór eventuele raamkrukken en -uitzetters.

Duette® Shades
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3372

3372

1799

Een energiebesparende keuze

4

Praktische sfeermakers

De eigenschappen van Duette® Shades, isolerend in de zomer en winter, stellen u in staat

Duette® Shades zijn er in een breed assortiment mooie stoﬀen, rijke structuren en in drie transparanties.

een besparing op uw energierekening te realiseren. De stilstaande luchtlaag in de cel werkt

Daarmee is een precieze lichtkeuze en privacy mogelijk. Ze bieden een mooi plooienpatroon voor ramen

namelijk als een isolatiedeken. De 3 stilstaande luchtlagen van Architella® leiden tot een nog

van alle afmetingen en vormen. Door de ruime kleurkeuze creëert u de gewenste sfeer voor uw woonkamer,

hogere isolatiewaarde. Dit past uitstekend bij de huidige trend om milieubewust bezig te zijn.

keuken of slaapkamer. Bij Duette® Shades zijn er geen zichtbare gaten voor de bedieningskoorden, zodat

Door de honingraatvorm valt het licht bovendien prachtig diﬀuus in het interieur. Een unieke

het geheel strak oogt. De bediening kan met de hand en gemotoriseerd uitgevoerd worden. Een voorbeeld

combinatie: energiebesparende raambekleding die tegelijkertijd veel sfeer in huis brengt.

is LiteRise voor 64 mm Duette®: koordloos en eenvoudig te bedienen door middel van de onderlat.

Duette® Shades
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3427

3427
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3427

Raamvorm

Isolatie

Duette® Shades zijn zacht, duurzaam en ontworpen om bijna elke raamvorm te kunnen bedekken,

De isolerende eigenschappen van Duette® Shades maakt dat ze bij uitstek geschikt zijn voor toepassing

bijvoorbeeld verticale ramen (0º), gekantelde ramen (tot 15º) en plafond- en serreramen (tot 90º).

in serres. De stilstaande luchtlaag in de cel werkt als een isolatiedeken en houdt ’s zomers de warmte en

Ook voor afwijkende posities, zoals een dakvenster, glazen wand of raam deels in het dak, bieden

’s winters de kou aanzienlijk beter buiten dan vergelijkbare enkellaags stoﬀen. Duette® Shades zijn door

Duette® Shades de ideale oplossing.

hun dubbellaagse structuur ook energiezuinig, dus kostenbesparend en uiteraard ook goed voor het milieu!

UV bescherming

Privacy

Duette® Shades beschermen niet alleen uzelf, maar ook het meubilair, houten vloeren en

Duette® Shades bieden ook bescherming tegen indiscrete blikken. De gewenste graad van privacy,

waardevolle voorwerpen tegen schadelijke ultraviolette straling.

volledig afgesloten of een zekere lichtinval, kan perfect gereguleerd worden.

Duette® Shades
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Met Luxaflex® Window Styling kiest u voor een uniek kwaliteitsproduct, waarop u vijf jaar garantie
krijgt. Het omvat een breed assortiment mooie en sfeervolle Window Styling mogelijkheden, waarbij
u een ruime keus heeft wat betreft materialen, kleuren, uitvoeringen, afwerkingsmogelijkheden en
bedieningsopties. Uw dealer zorgt ervoor dat uw Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen
worden gemaakt en vervolgens snel en betrouwbaar bij u worden afgeleverd.

Designed by Luxaflex . Inspired by you.
®

Facette ® Shades

Gordijnjaloezieën

Unieke combinatie van lichtregeling en zachte stof

Elegante eenvoud voor grote ramen

Roman Shades

Rolgordijnen

Decoratieve stoffen, op maat gemaakt

Eindeloos kiezen met een eigen accent

Silhouette ® Shades

Horizontale Jaloezieën

Sfeervol door zacht gefilterd licht

Een design klassieker die licht en privacy regelt

Houten Jaloezieën

Plissé Shades

Natuurlijke warme sfeer in uw huis

Decoratief voor elke raamvorm

Duette ® Shades

Japanese Design Collection

Perfecte regeling van warmte en licht,
het hele jaar door

Creëer uw eigen minimalistische sfeer

Horren
Ongestoord genieten van frisse lucht

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® 008.

