Duette®
Smukke rammer om et godt indeklima
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Duette gardiner
®

En energieffektiv stil
Vidste du, at op til 50% af en boligs varme- og nedkølingsenergi kan tabes
gennem vinduerne? Det er derfor, vi har designet Luxaflex® Duette®, som
hjælper til med at holde dit hjem kølig om sommeren og varm om vinteren.
Vores seneste innovation - Duette® Architella® har et unikt celle-i-celle design
med tre luftlommer, som forbedrer den isolerende effekt yderligere og gør dit
hjem mere energieffektivt.

Det er rart
at bo i et
energieffektivt
hjem
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Det seneste i farve og form
Vores nye Duette® kollektion har en bred vifte af smukke væv i legende mønstre
og farver som fx vores nye Batiste Crushing design, der skaber et perfekt blikfang i
rummet. Eller hvorfor ikke vælge et smukt strukturvæv med en skøn, naturlig følelse
som det nye Bamboo design, der passer ind i mange miljøer og indretningsstile.
Uanset hvilken stil du har, vil vores udvalg af væv, farver og designs hjælpe dig med
at kontrollere lyset i dit hjem. Du vælger mellem alt fra transparente væv til tætte og
mørklæggende - på den måde får den optimale løsning i hvert enkelt rum. Duette®
passer til stort set alle vinduestyper og former fra det mindste loftsvindue til store
panoramavinduer med udsigt.
Din lokale Luxaflex® forhandler rådgiver og viser dig de mange muligheder.
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Jeg er vild med
den måde
mønstret står
frem
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Børnesikkerhed
Designet med fokus på sikkerhed
Luxaflex® tilbyder mange innovative betjeninger, som er
udviklet med tanke på sikkerhed, komfort og æstetik. Fra
snorløse varianter til fuldt motoriserede systemer. Besøg din
lokale Luxaflex® forhandler for at få ekspertrådgivning om
den bedste betjening til dit vindue og hjem. Hos Luxaflex® er
børnesikkerhed en topprioritet. Det er en vigtig del af vores
designfilosofi at sørge for, at vores gardiner kan bruges sikkert,
også i hjem med babyer og små børn.

LiteRise®
Det revolutionerende Luxaflex® LiteRise® system gør det
nemmere end nogensinde at hæve og sænke dit Duette®
gardin. Du skubber let i underlisten for at hæve gardinet og
trækker for at sænke - og dit gardin bliver præcis, hvor du
efterlader det.

Se LiteRise® videoen ved at scanne QR koden.

SmartCord®
Det prisbelønnede Luxaflex® SmartCord® system har en
udtrækkelig snor, som altid bibeholder samme længde, uanset
om dit gardin er oppe eller nede.

Se SmartCord® videoen ved at scanne QR koden.
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PowerView® Motorisering
Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere
Forestil dig en verden, hvor dine gardiner justerer sig selv
automatisk, så du får den perfekte stemning i dit hjem
både morgen, middag og aften. Det er det fantastiske
ved vores prisvindende PowerView® Motorisering. Du skal
blot programmere PowerView® til at køre dine gardiner
til lige præcis den position, du ønsker. Alt sker ved hjælp
af PowerView® app’en på din smartphone eller tablet.
Din lokale Luxaflex® forhandler rådgiver og viser dig alle
de funktioner, som findes.

Se PowerView® videoen ved at scanne QR koden.
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Hos Luxaflex® starter alt med et gennemtænkt design.

Lysstyring, energieffektivitet og nemheden ved et
motoriseret gardin er blot nogle af de innovationer som
fremhæver det smukke i alle rum, hver dag – skræddersyet
og med fem års garanti.

The Art of Window Styling

Find dit nærmeste Luxaflex® showroom på luxaflex.dk
Rådgivning

Konsultation i hjemmet

Skræddersyet kvalitet

Problemfri montering

Hos din Luxaflex® forhandler kan
du finde inspiration, udforske
produkterne og finde lige præcis
de designs, du synes om.

Din Luxaflex® forhandler måler dine
vinduer, vurderer dit lysindfald og
guider dig til den gardinløsning,
der opfylder dine behov.

Dit gardin skræddersys og
håndlaves med omhu og sans for
detaljen.

Lad en autoriseret Luxaflex®
forhandler stå for monteringen,
og du ved samtidig, du er dækket
under vores 5 års garanti.

Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt
øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel. Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel.
® Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2018.
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