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sunway® duette® color on demand shades

De SUNWAY® Duette® Color on Demand Shades collectie is een uniek concept 
dat tot de familie van de populaire Duette® Color on Demand Shades hoort. 

Bij Duette® Color on Demand heeft u de keuze uit 800+ kleuren en daardoor 
vindt u dus altijd precies de kleur die bij uw interieur past. Daarnaast heeft u ook 
nog eens de keuze of u een lichtdoorlatend of een verduisterend product wilt. 

Duette® Color on Demand wordt standaard geleverd met een eindloos 
koordbediening. Daarnaast kan men nog voor een groot aantal andere 
uitvoeringen of bedieningen kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het veelgevraagde 
Top Down/Bottom Up of PowerTouch. 

DE COLLECTIE

Standaard wordt de aluminium hardware bekleed met exact dezelfde stof als 
het product, waardoor de hardware volledig in het product geïntegreerd wordt. 
Indien gewenst kan de hardware ook in onbekleed wit aluminium geleverd 
worden.

Hoe het werkt:
In het collectieboek vindt u kleuraccordeons van de Batistestof en van de 
Veronastof. Buiten deze kleuren kunt u ook kiezen uit de kleurwaaier
welke uit ruim 800 kleuren bestaat. Elke kleur is beschikbaar in zowel de
lichtdoorlatende als de verduisterende variant.
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algemene informatie

Duette® Color on Demand stoffen
De Duette® stoffen in deze collectie zijn de populaire Batiste kwaliteit en de 
nieuwe kwaliteit Verona. Zowel de Batistestof als de Veronastof is leverbaar 
als lichtdoorlatende nonwoven kwaliteit of een verduisterende nonwoven 
kwaliteit. Aan de achterzijde zijn de stoffen altijd wit, voor een uniform beeld 
van buitenaf.

Reinigen en Onderhoud
Wij adviseren u de Duette® Color on Demand Shade regelmatig af te stoffen 
met een plumeau of stofdoek. Eventuele vlekken kunnen worden behandeld 
met een schone en vochtige doek, al dan niet voorzien van een mild 
reinigingsmiddel zonder alcohol. Hiervoor kan bijvoorbeeld een sopje met een 
niet-synthetisch fijnwasmiddel (max 30°) gebruikt worden. Wrijf NIET, maar 
maak de vlek schoon door voorzichtig te deppen. Laat de stof vervolgens 
uit zichzelf drogen met de Duette® Color on Demand Shade in volledig 
uitgevouwen (zichtdichte) toestand. Door lucht door de cellen te blazen kunnen 
vuil en insecten worden verwijderd. Doe dit voorzichtig met perslucht of met 
bijvoorbeeld een haardroger op de KOUD stand.
SUNWAY® Duette® Color on Demand Shades kunnen ook ultrasoon gereinigd 
worden. Ga hiervoor naar een specialist en dompel de bovenbak NIET onder. 
Wij kunnen niet instaan voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal of de 
geleverde diensten van deze (onafhankelijke) specialist.

Scotchgard™ Behandelde producten (meerprijs)
De aanbevolen reinigings- en zorginstructies voor Duette® Color on Demand 
shades waarbij de stof is behandeld met Scotchgard™ Protector, zijn: 
•  Maak de vloeibare vlekken onmiddellijk schoon met een schone, witte doek.
•  Als er vlek zichtbaar blijft, bereid een oplossing van ¼ theelepel helder, 

vaatwasmiddel zonder bleek, gemengd met 1 kop lauw  
water. Wrijf NIET, maar maak de vlek schoon door voorzichtig te deppen.

• Maak het product niet te nat

STOFSOORTEN EN EIGENSCHAPPEN

BESTELLEN

SERVICE

WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN ORDER

GARANTIE

Het wijzigen of annuleren van een order kan uitsluitend via de mail binnen 24 
uur na ontvangst van de orderbevestiging. Vermeld duidelijk dat het om een 
WIJZIGING of ANNULERING gaat.

SUNWAY® geeft 2 jaar volledige garantie op materiaal- en assemblagefouten.
Meer informatie hierover is te vinden in onze leveringsvoorwaarden. 
De garantie geldt uitsluitend voor producten binnen de minimale en 
maximale maten. Wijzigingen in materialen, samenstellingen, onderdelen, 
uitvoeringen, kleuren, confectie en assemblage zijn zonder vooraankondiging 
voorbehouden. De kleuren van de geleverde producten kunnen enigszins 
afwijken van de kleurstalen in het stalenboek. Textiel is onderhevig aan 
variaties. Subtiele afwijkingen in materiaal, patroon en kleur zijn onvermijdelijk 
en vallen binnen de geldende industrienormen. 
Bij naleveringen zijn verschillen in kleur en structuur mogelijk.

Op de website www.sunway.nl staat het bestelformulier voor Duette® Color on 
Demand Shades.

Ordergegevens
• Uw referentie, klantnummer, factuur- en afleveradres
• Aantal producten
• Stofkleur/Stoftype 
• Breedte x hoogte (in mm)
• Installatiehoogte (in mm)
• Blijvende maat of dagmaat
• Kleur bovenbak en onderlat, bekleed (standaard) of onbekleed wit aluminum
• Bediening: Eindloos koord / SmartCord® /  LiteRise® / PowerTouch /                           
  Simplicity motor
• Kleur bedieningsstang PowerTouch, wit of zwart
• Bedieningszijde links of rechts

Optioneel
• Top Down/Bottom Up
• Voorsprongsteunen
• Set fixeersteunen
• Opvulblokjes
•  Afwijkende lengte stang bij PowerTouch (meerprijs) 

SUNWAY® levert uitsluitend kwaliteitsproducten die met de grootste zorg op 
maat zijn gemaakt. Mochten de producten, ondanks de grote zorg die er aan 
is besteed, gebreken vertonen (materiaal en/of fabricagefouten) dan dient 
dit direct aan ons gemeld te worden. Indien het product ter reparatie naar 
SUNWAY® wordt opgestuurd, zal de klacht alleen in behandeling worden 
genomen wanneer het product deugdelijk verpakt is. SUNWAY® zal in alle 
gevallen in de gelegenheid gesteld moeten worden eventuele klachten te 
herstellen.
Transportschade dient binnen 48 uur bij SUNWAY® gemeld te worden. Claims 
door transportschade die na 48 uur bij SUNWAY® worden gemeld, kunnen 
helaas niet meer geaccepteerd worden.

PRIJSBEPALING

De prijzen zijn consumenten adviesprijzen in euro’s, inclusief BTW. Prijzen 
voor tussenliggende maten worden naar boven afgerond.
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algemene informatie

Opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En 
dat betekent dat gewone huishoudelijke zaken, zoals uw raambekleding, 
opeens een potentieel gevaar kunnen vormen. Bij SUNWAY® beschouwen 
we kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze 
raambekleding voor huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom 
een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. SUNWAY® raambekleding 
voldoet altijd aan de minimum vereisten zoals voorgeschreven door de 
Europese norm EN 13120. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en 
kindvriendelijke producten die uw interieur verfraaien en het gebruikscomfort 
verhogen. Als gevolg van de wijzigingen in de Europese norm hebt u 
mogelijk enige wijzigingen aan uw raambekleding opgemerkt. De standaard 
bedieningslengte voor de meeste raambekleding met koord- of kettingbediening 
is teruggebracht tot maximaal 1 meter, om het risico op letsel bij jonge kinderen 
te beperken.

Veilige en eenvoudige bediening
Alle SUNWAY® producten voldoen aan de Europese kindveiligheid wetgeving. 
De Duette® Color on Demand Shade wordt standaard geleverd met een witte 
koordspanner. Deze koordspanner is voorzien van een veer en kan door 
middel van een transparante steun op het kozijn gemonteerd worden, zodat 
het koord altijd op spanning staat en kinderen hier niet in verstrikt kunnen 
raken. Deze transparante steunen worden standaard meegeleverd. 
Uiteraard is ook de optionele bediening door middel van LiteRise®, de 
PowerTouch of de Simplicity motor volledig kindvriendelijk.

Installatiehoogte bekend

Installatiehoogte onbekend

Product tot hoogte van 2,5 meter: 
Maximaal 1 meter lengte koord
Product hoger dan 2,5 meter: 
Maximale lengte koord = Producthoogte - 1,5 meter 

KINDVRIENDELIJKE SUNWAY® RAAMBEKLEDING

Algemeen advies
SUNWAY® wil kopers en gebruikers van raambekleding bewust maken van 
de risico’s die loshangende koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen 
vormen.
•  Laat jonge kinderen niet zonder toezicht in een potentieel onveilige omgeving 

spelen
•  Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen 

en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Houd deze daarom 
altijd buiten bereik van kinderen. Kies, in een omgeving met kinderen, bij 
voorkeur voor een koord- of kettingloze bedieningsoptie.

•  Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van ramen en 
raambekleding, zodat kinderen hier niet bij kunnen.

•  Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid 
overeenkomstig de installatie-instructies om ieder risico te voorkomen.

 
Koordspanner
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opties
BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Eindloos koordbediening



 

9

opties

De SUNWAY® Duette Color on Demand shade wordt standaard geleverd 
met eindloos koordbediening. De bovenbak en onderlat worden standaard 
bekleed met dezelfde stof in dezelfde kleur, als in het product. De kunststof 
kappen in de bovenbak zijn wit en niet bekleed. De overige kunststof 
kappen zijn transparant en bekleed. 
Optioneel kunt u kiezen voor een witte aluminium bovenbak en onderlat, 
zonder meerprijs. Kleur van de kunststof kappen en het koord zijn wit.
Optioneel is het koord ook in het grijs leverbaar (kunststof kap is wit).

Met de eindloos koordbediening kunt u de Duette® Color on Demand Shade 
zowel neerlaten en optrekken. Om de Duette® Color on Demand Shade 
neer te laten trekt u aan de achterzijde van het eindloze bedieningskoord.  

Lengte eindloos bedieningskoord 
Afhankelijk van de installatiehoogte (als deze bekend is) en de 
producthoogte, is de lengte van het eindloze bedieningskoord als volgt:

Product
Breedte in cm Hoogte in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.

Standaard 40 270 25 300 8,1

TDBU 60 270 25 300 8,1

Maatvoering Eindloos koord 

Installatiehoogte Bedieningslengte

van tot mm

0 1809 niet mogelijk

1810 1960 300

1961 2120 460

2121 2269 610

2270 2420 760

2421 2569 910

2570 2730 1070

2731 2879 1220

2880 3030 1370

3031 3179 1520

3180 3340 1680

3341 hoger 1830

Indien installatiehoogte bekend:

Indien installatiehoogte onbekend:

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Eindloos koordbediening

Producthoogte Bedieningslengte

van tot mm

0 449 300

450 609 460

610 759 610

760 909 760

910 2569 910

2570 2730 1070

2731 2879 1220

2880 3000 1370

Eindloos koordbediening is ook leverbaar als Top Down / Bottom Up model. 
Dit model is voorzien van 2 bedieningskoorden. Het linkerkoord bedient de 
onderlat, het rechterkoord bedient de middenrail. Dit is niet omkeerbaar.

Eindloos koordbediening Top Down / Bottom Up
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LiteRise® bediening

LiteRise® is een kindveilig vrijhangend model, toepasbaar voor rechte 
ramen. Het is traploos bedienbaar door middel van een kunststof hand-
greep, waarmee de Duette® Color on Demand Shade in elke gewenste 
hoogte geplaatst kan worden. 

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Tot een breedte van 107 cm wordt het model voorzien van 1 handgreep 
in het midden van het product. Vanaf 107 cm productbreedte wordt het 
product voor-zien van 2 handgrepen.
Dit is een handgreepbediening waarmee alleen de onderlat bediend 
wordt. 

Product
Breedte in cm Hoogte in cm Max. opp

in m2

Min. Max. Min. Max.

Standaard 40 240 25 200 4,8

TDBU 50 240 25 200 4,8

Maatvoering LiteRise® 

LiteRise® bediening Top Down / Bottom Up

LiteRise® is ook leverbaar als Top Down / Bottom Up model. Dit model 
is voor-zien van een handgreepbediening waarmee onderlat en tussen-
rail bediend kunnen worden. 
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Smartcord® bediening 
Het Smartcord® model is een kindveilig vrijhangend model met 
intrekbaar optrekkoord, toepasbaar voor rechte ramen. 

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Product
Breedte in cm Hoogte in cm Max. opp

in m2Min. Max. Min. Max.

Standaard AS 10 35 270 35 300 8,1
TD/BU AS 20 47 240 47 300 7,2

Maatvoering Smartcord® 

De bovenbak en onderlat van de SUNWAY® Duette Color on Demand 
Shade met Smartcord® worden standaard bekleed met stof in dezelfde 
kleur en kwaliteit als in het product. 

De kunststof afdekkap voor het Smartcord® mechaniek aan de 
voorzijde van de bovenbak is leverbaar in de volgende kleuren: 
- wit (vergelijkbaar met 0155)
- magnolia (vergelijkbaar met 4459) 
- grijs (vergelijkbaar met 0952)
- antraciet (vergelijkbaar met 7199) 
- zwart (vergelijkbaar met 1858)

De kleur van deze afdekkap dient u bij uw bestelling op te geven. De 
eindkappen van de bovenbak worden kleur gecoördineerd met de 
afdekkap geleverd. De overige kunststof kappen zijn transparant en 
bekleed. 

Het optrekkoord en koordtassel worden gecoördineerd met de kleur van 
de afdekkap volgens onderstaand overzicht:

AFDEKKAP OPTREKKOORD KOORDTASSEL

Wit Wit Wit
Magnolia Wit Wit

Grijs Grijs Grijs
Antraciet Zwart Zwart

Zwart Zwart Zwart

Optioneel kunt u kiezen voor een onbeklede witte aluminium bovenbak 
en onderlat, zonder meerprijs. Kleur van de kunststof kappen en het 
koord zijn wit.

Smartcord® bediening Top Down / Bottom Up
Smartcord® bediening is ook leverbaar als Top Down / Bottom Up model. 
Het Smartcord® model Top Down / Bottom Up is een kindveilig 
vrijhangend model met intrekbaar optrekkoord, bediening van boven 
naar beneden en van beneden naar boven. 

De bovenbak, tussenlat en onderlat van de SUNWAY® Duette Color 
on Demand Shade met Smartcord® Top Down / Bottom Up worden 
standaard bekleed met stof in dezelfde kleur en kwaliteit als in het 
product.  
 
De kunststof afdekkap voor het Smartcord® mechaniek aan de 
voorzijde van de bovenbak is leverbaar in de volgende kleuren: 
- wit (vergelijkbaar met 0155) 
- magnolia (vergelijkbaar met 4459) 
- grijs (vergelijkbaar met 0952) 
- antraciet (vergelijkbaar met 7199) 
- zwart (vergelijkbaar met 1858)  
 
Optioneel kunt u kiezen voor een onbeklede witte aluminium bovenbak 
en onderlat, zonder meerprijs. Kleur van de kunststof kappen en het 
koord zijn wit.

Kunststof afdekkap
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opties
BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN GEMOTORISEERD 

PowerTouch

Simplicity Motor
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opties

De bediening gaat door middel van een witte (standaard) of zwarte kunststof 
stang met een druktoets bediening. De Duette® Color on Demand Shade 
kan met de op- en neertoets eenvoudig omhoog of omlaag gedaan worden. 
Door kort op de middelste (stop-)knop te drukken, gaat de shade direct naar 
de tussenpositie. Het instellen van de tussenpositie is erg eenvoudig, zie 
montage instructie.  
Voor het monteren van een Duette® Color on Demand Shade met 
PowerTouch bediening zijn geen speciale onderdelen of vaardigheden 
benodigd. De shade kan eenvoudig opgeladen worden door de oplader in 
de handgreep aan te sluiten. 
De maximale lengte van de kunststof stang is 1524 mm. De stanglengtes 
zijn vaste lengtes. De maat wordt bepaald door de hoogte van het product. 
De lengte van de stang zal standaard ca. 2/3 van de producthoogte zijn. 
Optioneel kunt u kiezen voor een afwijkende lengte uit onderstaande tabel,  
zonder meerprijs.

Optioneel kan de SUNWAY® Duette® Color on Demand Shade geleverd 
worden met de koordloze PowerTouch bediening (meerprijs). Dit is een 
motor die aangedreven wordt door een geïntegreerd accupack van ca. 8V.

PowerTouch bediening met 8V accu in de bovenrail Simplicity bediening met 8V accu in de bovenrail

Optioneel kan de SUNWAY® Duette® Color on Demand Shade geleverd 
worden met de Simplicity motor bediening (meerprijs). Dit is een motor die 
aangedreven wordt door een geïntegreerd accupack van ca. 8V.

Breedte in mm Hoogte in mm

Min. Max. Min. Max.

Simplicity Motor 500 2700 250 zie tabel

Maatvoering Simplicity Motor lichtdoorlatend

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Producthoogte Lengte stang

van tot mm

250 685 305
686 920 610
921 1375 914
1376 2060 1219
2061 3000 1524

Lengte stang PowerTouch bediening

De bediening gaat door middel van een 5-kanaals radio gestuurde (RF) 
afstandsbediening. 
Door de omhoog- of omlaagtoets langer dan 2 seconden in te drukken, 
beweegt de Duette® Color on Demand Shade zich volledig omhoog of 
omlaag. 
Er kunnen maximaal 5 Duette® Color on Demand Shades worden bediend 
met 1 afstandsbediening en deze kunnen tegelijkertijd, individueel of in 
groepen (meerdere producten op 1 kanaal) worden bediend. 
De afstandsbediening wordt ongeprogrammeerd geleverd. De begin- en 
eindpositie staan standaard ingesteld. Voor eventuele programmering 
verwijzen wij u naar de intstallatie handleiding. 
De afstandsbediening wordt geleverd in de kleur wit en er wordt een houder 
voor de afstandsbediening meegeleverd die aan de wand kan worden 
bevestigd. De afstandsbediening is voorzien van een 3V batterij (CR2032, 
wordt meegeleverd).

Voor het monteren van een Duette® Color on Demand Shade met Simplicity 
motor zijn geen speciale onderdelen of vaardigheden benodigd. 
De shade kan eenvoudig opgeladen worden door de oplader op de 
aansluiting aan de achterzijde van de bovenrail aan te sluiten. 

Breedte in mm 500–2100 2101–2400 2401–2700
Max. hoogte in mm 3000 2200 1600

Maximale hoogte Simplicity Motor lichtdoorlatend  

Breedte in mm Hoogte in mm

Min. Max. Min. Max.

PowerTouch 500 2700 250 zie tabel

Breedte in mm Hoogte in mm

Min. Max. Min. Max.

PowerTouch 500 2700 250 zie tabel

Breedte in mm 500–1600 1601–2400 2401–2700 2401–2700 2401–2700
Max. hoogte in mm 3000 2400 1900 1500 1000

Breedte in mm 500–2100 2101–2400 2401–2700
Max. hoogte in mm 3000 2200 1600

Maatvoering PowerTouch verduisterend

Maatvoering PowerTouch lichtdoorlatend

Maximale hoogte PowerTouch verduisterend  

Maximale hoogte PowerTouch lichtdoorlatend  
Breedte in mm Hoogte in mm

Min. Max. Min. Max.

Simplicity Motor 500 2700 250 zie tabel

Maatvoering Simplicity Motor verduisterend

Breedte in mm 500–1600 1601–1800 1801–2100 2101–2400 2401–2700
Max. hoogte in mm 3000 2400 1900 1500 1000

Maximale hoogte Simplicity Motor verduisterend  
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14

opties en eigenschappen duette® color on demand
BOVENBAK EN ONDERLATBEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Beklede onderlat met beklede kap

Onbeklede bovenbak (wit aluminium) 
met witte of grijze kap

Beklede bovenbak met beklede kap

Onbeklede onderlat (wit aluminium) 
met wite kap

Beklede bovenbak met witte onbeklede 
kap (standaard bij Eindloos-koord).

De Duette® Color on Demand Shade wordt standaard geleverd met 
eindloos koordbediening in wit. Optioneel is de eindloos koordbediening ook 
verkrijgbaar in grijs.
Bij eindloos koordbediening worden de bovenbak en onderlat aan de zichtzijde 
standaard bekleed met dezelfde stof in dezelfde kleur, als in het product. 
In de bovenbak zijn de kunststof kappen wit of grijs en niet bekleed. Zie ook de 
foto‘s hieronder. 

Bij de bedieningsvormen LiteRise®, PowerTouch en Simplicity motor zijn de 
bovenbak en onderlat standaard bekleed met dezelfde stof in dezelfde kleur, 
als het product. De kunststof eindkappen zijn transparant en worden eveneens 
bekleed. 

Bij de Top Down / Bottom Up uitvoering van Eindloos koord-, SmartCord®- en 
LiteRise® bediening is de tussenlat standaard bekleed. De kunststof kappen 
worden uitgevoerd zoals boven beschreven.

De kunststof afdekkap voor het Smartcord® mechaniek aan de voorzijde van 
de bovenbak is leverbaar in de volgende kleuren:
- wit (vergelijkbaar met 0155)
- magnolia (vergelijkbaar met 4459)
- grijs (vergelijkbaar met 0952)
- antraciet (vergelijkbaar met 7199)
- zwart (vergelijkbaar met 1858)

De kleur van deze afdekkap dient u bij uw bestelling op te geven. De 
eindkappen van de bovenbak worden kleur gecoördineerd met de afdekkap 
geleverd.

Optioneel kunt u bij alle bedieningsvormen kiezen voor een onbeklede witte 
aluminium bovenbak, onderlat en eventuele tussenrail (bij Top down / Bottom 
Up), zonder meerprijs. De kleur van de eindkappen is dan wit.  

Maatvoering Simplicity Motor TDBU lichtdoorlatend

Naast de standaard versie van de Simplicity motor is er ook een Top Down 
/ Bottom Up versie beschikbaar (meerprijs). De Duette® Color on Demand 
Shade is voorzien van twee motoren waarmee zowel de onderlat als de 
tussenrail onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden. U kunt het 
pakket van uw Duette® Color on Demand Shade op elke gewenste hoogte 
positioneren. 

De bediening gaat door middel van een 14-kanaals afstandsbediening, 
waarbij elk kanaal een sub-kanaal heeft waarmee de onderlat en de 
tussenrail los van elkaar of beide tegelijk bediend kunnen worden. Deze 
14-kanaals afstandsbediening kan 14 individuele Duette® Color on Demand 
Shade of 14 groepen aansturen. 
Let op: de afstandsbediening is standaard niet gekoppeld aan de Duette® 
Color on Demand Shade om mogelijke bediening tijdens transport te 
voorkomen. Elke Duette® Color on Demand Shade dient bij montage 
gekoppeld te worden aan de afstandsbediening. Voor programmering 
verwijzen wij u naar de installatie handleiding. Net als bij de standaard 
uitvoering zijn de begin- en eindposities wel ingesteld.

De minimale productbreedte is 61 cm.
Bij producten van 61 cm tot 91,5 cm wordt er een extern accupack geleverd 
welke aan de achterzijde van de bovenrail wordt gemonteerd. Let op: er zijn 
standaard afstandsblokjes voor wandmontage nodig.
Vanaf 91,5 cm breedte zal het accupack in de bovenrail geïntegreerd 
worden. 
In beide gevallen is er een aansluitpunt voor de oplader aan de achterzijde 
van de bovenrail. 

De afstandsbediening wordt geleverd in de kleur wit en er wordt een houder 
voor de afstandsbediening meegeleverd die aan de wand kan worden 
bevestigd. De afstandsbediening is voorzien van een 3V batterij (CR2032, 
wordt meegeleverd).

Simplicity TDBU Min. Max.

Breedte (mm) accu aan achterzijde 610 915

Breedte (mm) interne accu 916 2700

Hoogte ( mm) 250 zie tabel

Breedte (mm) 500–2100 2101–2400 2401–2700
Hoogte maximaal 

(mm) 3000 2200 1600

Simplicity Top Down / Bottom Up bediening met 8V accu

Maximale hoogte Simplicity Motor TDBU lichtdoorlatend

Maatvoering Simplicity Motor TDBU verduisterend
Simplicity TDBU Min. Max.

Breedte (mm) accu aan achterzijde 610 915

Breedte (mm) interne accu 916 2700

Hoogte ( mm) 250 zie tabel

Breedte (mm) 610–1600 1601–1800 1801–2100 2101–2400 2401–2700

Hoogte maximaal (mm) 3000 2400 1900 1500 1000

Maximale hoogte Simplicity Motor TDBU verduisterend



KARAKTEREIGENSCHAPPEN 
SUNWAY® DUETTE® COLOR ON DEMAND SHADE

Geur van de cellen
De cellen worden aan de voorzijde geprint en deze inkt kan geur afgeven, 
afhankelijk van de hoeveelheid inkt die gebruikt is. Een donkere kleur zal 
normaliter meer geur afgeven dan een lichte kleur. Deze geur zal na verloop 
van tijd verdwijnen. 

De stoffen van de Duette® Color on Demand Shade zijn gecertificeerd door 
het Greenguard Environmental Institute, een instantie die normen stelt aan 
goederen met een lage chemische uitstoot binnenshuis. De Duette® Color on 
Demand stoffen hebben zowel de “Greenguard Indoor Air Quality Certified®” 
certificering als de “Greenguard Children & Schools®” certificering behaald.
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•   Minimale benodigde inbouwdiepte (ten behoeve van plaatsen steun) is 13 
mm. Hierbij steekt de bovenbak ca. 44 mm uit. Voor volledige inbouw van 
de bovenbak is de inbouwdiepte 57 mm.

•   De benodigde extra ruimte voor een extern accupack is ca. 20 mm.

*  De bijgeleverde steunen zijn geschikt voor zowel wand- als 
plafondplaatsing.

In de dag / Dagmaat
•   Meet de breedte tussen het kozijn of muur.
•   Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer.
•   Meet de breedte en hoogte op verschillende plaatsen en ga uit van de  

kleinste maat.
•  Vermeld DAGMAAT op uw order.

Bij dagmaat wordt de door u opgegeven breedtemaat met 5 mm 
verminderd. Deze blijvende maat is dan de maat van de bovenbak inclusief 
eindkappen. 
De breedte van de stof (stofmaat) is de door u opgegeven breedte minus 10 
mm. 

eigenschappen en meten & monteren

METEN

Op de dag / Blijvende maat
•   Meet de breedte tussen het kozijn of muur + de gewenste overlapping 

(advies 50 mm aan iedere zijde).
•   Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer + de gewenste 

overlapping.
•   Vermeld BLIJVENDE MAAT op uw order.

Bij blijvende maat worden er op de door u opgegeven breedtemaat geen 
reducties toegepast. Deze blijvende maat is dan de maat van de bovenbak 
inclusief eindkappen. De breedte van de stof (stofmaat) is de door u 
opgegeven breedte minus 5 mm. 

In alle geleverde breedte- en hoogtematen kan een variatie zitten  
van +/- 3mm. 

In de dag Op de dag

Indicatie pakkethoogte voor alle bedieningsvormen
Afhankelijk van de producthoogte, is de totale pakkethoogte (inclusief 
bovenbak en onderlat) als volgt:

PAKKETINFORMATIE

METEN

Producthoogte Indicatie pakkethoogte

40 - 122 cm 7,6 cm

123 - 183 cm 8,6 cm

184 - 213 cm 9,2 cm

214 - 244 cm 9,8 cm

245 - 274 cm 10,4 cm

275 - 300 cm 11 cm

De pakkethoogte neemt bij de TDBU uitvoering toe met 1,6 cm.
 

productbreedte stofbreedte

Blijvende maat – 0 – 5

Dagmaat – 5 – 10

Aftrekmaten (mm)
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meten & monteren
MONTEREN MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Wand/Plafondsteun Opvulblokje

Voorsprongsteun 70 mm Fixeersteun

Productbreedte Aantal steunen

   0 – 1019 mm 2

1020 – 1830 mm 3

1831 – 2130 mm 4

2131 – 2700 mm 5

Aantal steunen

MONTEREN BOVENBAK

Inhaken van bovenbak Vergrendelen van bovenbak

53 mm

12 mm

97 mm

44 mm

35 mm

35 mm

32 mm

15 mm

20
 m

m

52
 m

m

25
 m

m

35
 m

m

Montage in de dag Montage op de dag

Montage op de dag
met opvulblokjes

Montage op de dag 
met voorsprongsteun

“C
lic

k”


