Duette
Shades

®

64 mm

Symbolen
Prijsgroep

)1234
Transparant
Lichtdoorlatend

v

Verduisterend (RD)

Gewichtsklasse 1, 2, 3, 4 of 5

h
s

Handwasbaar 30°
Afnemen met een vochtige spons
Materiaal uit gerecyclede grondstoffen
Materiaal gemaakt met natuurlijke vezels
Warmteklasse A++, A+, A, B of C
Isolatieklasse A++, A+, A, B of C
Geluidabsorptieklasse

-

Boven- en onderrail kleurgecoördineerd
CW

Chi White
goed passend bij RAL 9010/9016

MA

Magnolia
goed passend bij RAL 9001

BB

Bronze Brown
goed passend bij RAL 8019

BR

Bright Silver
goed passend bij RAL 9006

MG Metal Grey
	goed passend bij RAL 7043 metallic referentie DB703
BS

Black Satin
goed passend bij RAL 9005

	Zie het 25-32 mm collectieboek voor
stalen van de profielkleuren

i1, i2, i3... Info pagina's
c1, c2, c3... Collectie pagina's

luxaflex.com

9279
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Energie-efficiënte stijl
Duette® Architella® Shades
Je houdt je huis behaaglijk in de winter door meer warmte binnen te houden
en koeler in de zomer door de warmte buiten te weren met Duette®
Architella® Shades. Dit zijn onze meest energie-efficiënte producten. De unieke
cel-in-celconstructie die bestaat uit drie isolerende luchtlagen, biedt het
hele jaar door uitstekende isolatie van je woning.
Duette® Architella® Shades creëren zacht en diffuus licht in huis en bezitten
een aantrekkelijke, gelijkmatig geplooide stijl aan de voor- en achterkant van
het product.
Duette® Architella® is verkrijgbaar in lamelbreedtes van 32 en 64 mm.
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Maak een duurzaam verschil!
Duurzaam leven is een van de belangrijkste uitdagingen op dit moment. Het vereist een collectieve inspanning, onder meer om kostbare grondstoffen zo efficiënt en
zuinig mogelijk te gebruiken.
Luxaflex® raamdecoratie is duurzaam ontworpen en draagt in gebruik ook bij aan duurzaamheid, omdat het licht en warmte reguleert, energieverlies vermindert en
de kosten voor verwarming en koeling verlaagt. Ook verbetert raamdecoratie het binnenklimaat. Dit biedt meer comfort en een gezondere omgeving. Onze filosofie
is eenvoudig: prachtige producten beginnen bij een krachtig ontwerp. De weloverwogen manier waarop onze producten worden ontwikkeld, de materialen die we
gebruiken en de ontwikkelings- en fabricageprocessen dragen allemaal bij aan een duurzame woonomgeving en een betere wereld.
Wanneer je duurzame oplossingen voor je huis kiest, verbeter je het welzijn in je huis én draag je bij aan een beter milieu. Luxaflex® heeft een breed scala aan
duurzame producten ontwikkeld, dat door toonaangevende onafhankelijke organisaties wordt getoetst.

Certificatie voor Duette® Shades stoffen
Met een Cradle to Cradle Certified™-product, maak je
een verantwoorde keuze voor je woning en je gezin.
De producten worden gemaakt zonder de natuur uit
te buiten en worden aan het eind van de levensduur
gerecycled. Cradle to Cradle Certified™-producten
worden wereldwijd erkend als een op wetenschap
gebaseerde certificering en laten duidelijk zien dat een
fabrikant zich voortdurend inzet voor duurzaamheid en
de gemeenschap. De Duette® Shades collectie bestaat
uit meer dan 300 Cradle to Cradle Certified™-stoffen.
De OEKO-TEX® 100-standaard geeft aan dat er
geen schadelijke chemicaliën zijn gebruikt in het
productieproces. Bijna alle stoffen in de collectie
Luxaflex® Duette® Shades zijn gecertificeerd volgens
de strenge OEKO-TEX®-standaard voor een gezonde en
veilige woonomgeving.
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Energiebesparing & geluidabsorptieeigenschappen
Met hun unieke honingraatstructuur geven Duette® Shades je een betere controle over de temperatuur
in huis, waardoor het koeler blijft in de zomer en warmer in de winter. Zo bespaar je op je kosten voor
verwarming en/of koeling. Zonder energie-efficiënte raambekleding kan tot 50% van de verwarmingsen koelenergie van een huis via de ramen ontsnappen, zelfs met dubbele beglazing. Duette® Shades
kunnen ook de akoestiek van een kamer beduidend verbeteren door het geluid te reduceren. De zachte

De overdracht van warmte door de ramen van binnen naar

materialen en luchtkamers in Duette® Shades helpen binnen vervelende echo's van harde materialen

buiten is weergegeven in dit infraroodbeeld. De rode delen

zoals glas, muren en harde vloeren tot 60% te verminderen.

geven de hoogste graad van warmteverlies weer.

Energiebesparende classificatie

Transparant / Lichtdoorlatend 25 mm:
Batiste Sheer
Batiste
Elan T
Elan / Elan Metallic / Elan Metallic Grain
Eternity
Unik
Unik FR
Solo
Verduisterend (RD) 25 mm:
Elan RD
Unik RD
Unik RD FR
Solo RD
Transparant / Lichtdoorlatend 32 mm:
Batiste Sheer
Batiste
Batiste Architella®
Elan Architella®
Elan T
Elan / Elan Metallic / Elan Metallic Grain
Eternity
Unik
Verduisterend (RD) 32 mm:
Batiste Architella® RD
Elan Architella® RD
Elan RD
Unik RD
Transparant / Lichtdoorlatend 64 mm:
Batiste Sheer
Batiste
Batiste Architella®
Elan Architella®
Elan / Elan Metallic / Elan Metallic Grain
Unik FR
Verduisterend (RD) 64 mm:
Batiste Architella® RD
Elan Architella® RD
Elan RD
Unik RD FR
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* U-waarde met een in de dag gemonteerde shade voor 32/25 mm en een shade van 64 mm die op de dag gemonteerd is.
U-waarde van het glas: 1.2 W/m2. K (Beglazing C, EN 14501)
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A++, A+, A, B of C

warmtevermindering.

n

n

> 45%, ≤ 60%

A+ A++

> 30%, ≤ 45%

A

> 15%, ≤ 30%

B

> 0%, ≤ 15%

C

> 35%

> 25%, ≤ 35%

A+ A++

> 15%, ≤ 25%

A

> 5%, ≤ 15%

> 25%, ≤ 35%

B

≤ 5%

> 15%, ≤ 25%

C

> 35%

> 5%, ≤ 15%

Productbeschrijving

Warmteklasse

≤ 5%

De waarden volgens de EN 14501-norm geven de toegevoegde isolatie en warmtevermindering aan bij dubbele
beglazing van een goede kwaliteit met een U-waarde* van
1.2 W/m2. K, wanneer Duette® Shades toegepast worden.



Bedieningsopties

Begin bij de basis

Smarthomebediening, gemotoriseerd of handbediend? Er zijn allerlei opties

Met de PowerView® Pebble® Remote of de

waarmee je veilig, eenvoudig en soepel je Duette® Shades bedient.

Wandbediening die op de muur wordt gemonteerd,
kun je snel, met één druk op de knop, een enkele

Smart Home Living
PowerView® Automation 25/32/64 mm
Met PowerView® Automation open en sluit je automatisch je Duette® Shades
op elk moment van de dag - gewoon met een druk op de knop, een mobiele
app of je stem. Bepaal zelf de gewenste manier van bediening. Ons bekroonde
smarthomesysteem maakt verbinding met de meeste domotica-technologieën
die momenteel op de markt zijn.

raamdecoratie of groepen producten afstellen. De
wandhouder, de Pebble® en de Remote zijn verkrijgbaar
in meerdere kleuren, kijk hiervoor in het collectieboek
PowerView® Automation of raadpleeg je Luxaflex®
specialist. Deze informeert je graag verder over de
uitgebreide mogelijkheden die dit systeem biedt.

Kies voor slimme
bediening in je hele huis
De juiste technologie voor jou
Haal alles uit je slimme producten door
programma’s in te stellen. Gebruik daarvoor
de programmeerfunctie, zodat de raamdecoratie automatisch naar de stand van je
voorkeur beweegt. PowerView® doet al het
werk voor je - ook als je niet thuis bent.
PowerView® Hub
Onze mooi vormgegeven Hub verbindt
draadloos met je wifi-netwerk en is daardoor
eenvoudig te plaatsen op elke geschikte locatie
in huis. In de Hub worden alle instellingen
opgeslagen en de scènes geactiveerd van de
PowerView® raamdecoratie.
PowerView® Repeater
De Repeater is een signaalversterker die in het
stopcontact kan worden geplaatst om het bereik
van de Hub uit te breiden door je gehele huis.
De Repeater is voorzien van in meerdere kleuren
regelbare LED verlichting en is daarmee volledig
aan te passen naar je persoonlijke wensen.

Maak verbinding met andere slimme systemen in huis
Het PowerView®-systeem is ontworpen om compatibel te zijn met de meeste domotica-technologieën die momenteel op de markt zijn. Ook is het compatibel met
de tablets en mobiele toestellen van Apple® iOS en Android™ om de functies van je draadloze huis uit te breiden. Raadpleeg luxaflex.com voor de laatste informatie
over compatibele systemen en apparaten.

De PowerView® App kan worden gebruikt op mobiele toestellen met Apple® iOS en Android™ en werkt alleen in combinatie met de PowerView® Hub. Apple is een handelsmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de VS en in andere landen.
HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. Amazon en Alexa en alle bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Android is een handelsmerk van Google Inc.
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SmartCord®
Het revolutionaire Luxaflex® SmartCord® bedieningssysteem maakt gebruik van
een intrekbaar koordmechanisme, zodat er geen lang koord op de vensterbank
blijft liggen. Dit is veiliger voor kinderen en huisdieren. De Duette® Shade is heel
eenvoudig te bedienen dankzij de soepele werking van de koorden.
- De constante koordlengte houdt in dat het aanzicht van de shade nooit
verstoord wordt door lange, loshangende koorden.
- Geschikt voor grote ramen tot 300 cm in breedte.
- De SmartCord® hardware is in kleur af te stemmen op alle Duette® Shades stoffen.
- Beschikbaar voor de gehele collectie Duette® Shades.
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LiteRise®
De eenvoudigste en veiligste manier om je Duette® Shades te bedienen is met
ons koordloze LiteRise® systeem waarmee je gewoon de shade met de hand
omhoog kan duwen of omlaag kan trekken. De producten blijven in de positie
waar je ze loslaat.
-G
 een trekkoorden, wat zorgt voor een strakke uitstraling.
- Doordat

er geen trekkoorden worden gebruikt, is het systeem veiliger voor
kinderen en huisdieren.
-O
 ok geschikt voor grote ramen tot 240 cm in breedte.
-D
 e LiteRise® hardware is in kleur af te stemmen op alle Duette® Shades stoffen.
-B
 eschikbaar voor de gehele collectie Duette® Shades.
Bekijk de LiteRise® video of scan de QR-code.
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Keuze van bediening

BEDIENINGSOPTIES

DUETTE® 64 MM
Bottom Up
Top Down / Bottom Up
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Dag & Nacht

PowerView®

n

n

n

SmartCord®

n

n

n

LiteRise®

n

n

n

Koordrem

-

-

-

Handgreep

-

-

-

Ketting

-

-

-

Kleurenharmonie

9287 / 9409

9287 / 9409

De Duette® Shades Batiste stof geeft je de
mogelijkheid om dezelfde kleur in elke kamer
van je woning te behouden met flexibele
transparantie en privacy voor elke individuele
kamer. Coördineer de uitstraling van je woning met
lichtdoorlatende Duette® Shades in de woonkamer,
transparante stoffen voor de open keuken en
een verduisterende aanblik voor de slaapkamer,
allemaal in dezelfde kleur en stijl.
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Batiste Sheer DT

Batiste DT

Batiste Architella® RD

64 mm - 9288 | 32 mm - 3475 | 25 mm - 7640

64 mm - 1786 | 32 mm - 4292 | 25 mm - 9446

64 mm - 9403 | 32 mm - 9376

64 mm - 7644 | 32 mm - 7642 | 25 mm - 7643

64 mm - 7653 | 32 mm - 7651 | 25 mm - 7652

64 mm - 7669 | 32 mm - 7668

64 mm - 9287 | 32 mm - 9238 | 25 mm - 7650

64 mm - 9309 | 32 mm - 9224 | 25 mm - 9422

64 mm - 9409 | 32 mm - 9382

p. c7

p. c11

p. c19

CW

CW

MG
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Profielkleuren
De boven- en onderrail van Duette® Shades zijn verkrijgbaar in zes kleuren die zijn afgestemd op de stoffen en de populairste RAL-kleuren voor kozijnen. Onder elke
stofstaal kun je de hardwarekleur zien die standaard bij je Duette® Shade wordt geleverd. Wil je wat anders? Je kunt ook uit de andere kleuren kiezen om perfect bij je
raam of interieur aan te sluiten. Vermeld dit bij de bestelling.

CW

Chi White - goed passend bij RAL 9010/9016

MA

Magnolia - goed passend bij RAL 9001

BB

Bronze Brown - goed passend bij RAL 8019

BR

Bright Silver - goed passend bij RAL 9006

MG

Metal Grey - goed passend bij RAL 7043 - metallic referentie DB703

BS

Black Satin - goed passend bij RAL 9005
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Luxaflex®
Inspiration

i13
9287 / 9309

Luxaflex®
Inspiration

9401

9401

i14

i15

9487

i16

9487

Stappenplan
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Duette Shades
®

Stappenplan

1 	Selecteer je keuzes voor lichtregulering en privacy
De Duette® Shades collectie biedt een uitgebreide keuze aan materialen die helpen het licht en je privacy te reguleren.

Stappenplan
Transparant

Lichtdoorlatend

Verduisterend (RD)
i18

Kleurenharmonie
Het Duette® Shades Batiste kleurenaanbod doet elke kamer eer aan met een keuze in transparantie en stoffen voor privacy en lichtregulering om in de individuele
behoeften van je woning te voorzien. Zie alle mogelijkheden op de kleursynchronisatiekaart op pagina i10.

2 Kies de stijl en kleur van het materiaal
De Duette® Shades collectie biedt een uitdagend scala aan van prachtige materialen en rijke structuren.

3 Kies de manier van bedienen
Er zijn vele manieren om je Duette® Shades te bedienen, van Top Down / Bottom Up tot Dag & Nacht functionaliteit of volledig gemotoriseerde opties.
Zie pagina i8 voor alle mogelijkheden. Je Luxaflex® expert zal je helpen om het juiste bedieningssysteem voor je woning te kiezen.
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1787

i20

1787

9293

c1

C2

0504

2

BR

64 mm - 0508
32 mm - 0579 | 25 mm - 0510

2

CW

Elan Metallic Duo Tone

64 mm - 0507
32 mm - 0506 | 25 mm - 0505

h

64 mm - 0504
32 mm - 0503 | 25 mm - 0502

2

CW

25-32 mm

64 mm

c3-a

0581

c4-a

0581

2

BR

64 mm - 0576
32 mm - 0588 | 25 mm - 0577

2

CW

Elan Metallic Grain Duo Tone

64 mm - 0585
32 mm - 0584 | 25 mm - 0583

h

64 mm - 0582
32 mm - 0581 | 25 mm - 0580

2

CW

25-32 mm

64 mm

c3-b

c4

7688

64 mm - 9289
32 mm - 9199 | 25 mm - 7685

3

MA

64 mm - 9292
32 mm - 9202 | 25 mm - 7689

3

CW

3

CW

Batiste Sheer Full Tone

64 mm - 7688
32 mm - 7686 | 25 mm - 7687

h
64 mm - 7694
32 mm - 7692 | 25 mm - 7693

3

BR

64 mm - 9293
32 mm - 9203 | 25 mm - 7695

3

MG

c5

c6

9287 / 9409

64 mm - 9288
32 mm - 3475 | 25 mm - 7640

3

CW

64 mm - 7644
32 mm - 7642 | 25 mm - 7643

3

MG

3

CW

Batiste Sheer Duo Tone

64 mm - 9287
32 mm - 9238 | 25 mm - 7650

h
64 mm - 9281
32 mm - 3476 | 25 mm - 7641

3

MA

64 mm - 9284
32 mm - 9235 | 25 mm - 7645

3

CW

c7

c8

9279

Batiste Full Tone

64 mm - 9279
32 mm - 9229 | 25 mm - 9451

64 mm - 9275
32 mm - 9225 | 25 mm - 9447

3

MA

64 mm - 7716
32 mm - 7714 | 25 mm - 7715

3

MG

3

BR

h
64 mm - 7711
32 mm - 7709 | 25 mm - 7710

3

CW

64 mm - 9278
32 mm - 9228 | 25 mm - 9450

3

CW

c9

c10

1787

Batiste Duo Tone

64 mm - 1787
32 mm - 4276 | 25 mm - 9410

64 mm - 1786
32 mm - 4292 | 25 mm - 9446

3

CW

64 mm - 9306
32 mm - 9220 | 25 mm - 9418

3

MA

3

CW

h
64 mm - 7653
32 mm - 7651 | 25 mm - 7652

3

CW

64 mm - 9309
32 mm - 9224 | 25 mm - 9422

3

MG

c11

c12

9401

Batiste Architella®

64 mm - 9401
32 mm - 9374

64 mm - 9398
32 mm - 9371

4

CW

64 mm - 9399
32 mm - 9372

4

CW

4

MA

h
64 mm - 7732
32 mm - 7731

4

CW

64 mm - 9402
32 mm - 9375

4

MG

c13

c14

9393

Elan Architella®

64 mm - 9393
32 mm - 9361

64 mm - 9394
32 mm - 9362

3

MA

64 mm - 9396
32 mm - 9364

3

CW

3

CW

h
64 mm - 7734
32 mm - 7733

3

BR

64 mm - 9397
32 mm - 9365

3

MG

c15

9476

c16

9476

Elan Duo Tone

64 mm - 9476
32 mm - 9310 | 25 mm - 1548

64 mm - 9481
32 mm - 9354 | 25 mm - 9469

1

CW

64 mm - 9478
32 mm - 9317 | 25 mm - 9263

1

MA

1

CW

h
64 mm - 7745
32 mm - 7743 | 25 mm - 7744

1

BR

64 mm - 9480
32 mm - 9322 | 25 mm - 1552

1

MG

c17

c18

9284 / 9407

64 mm - 9403
32 mm - 9376

4

CW

64 mm - 9404
32 mm - 9377

4

CW

4

MA

Batiste Architella® RD

64 mm - 9407
32 mm - 9380

s
64 mm - 7669
32 mm - 7668

4

CW

64 mm - 9409
32 mm - 9382

4

MG

c19

7842

c20

7842

Elan Architella® RD

64 mm - 7842
32 mm - 7841

64 mm - 7845
32 mm - 9366

3

CW

64 mm - 7840
32 mm - 9370

3

BR

3

MG

s
64 mm - 7844
32 mm - 9367

3

MA

64 mm - 7843
32 mm - 9369

3

CW

c21

c22

9487

Elan RD

64 mm - 9487
32 mm - 9323 | 25 mm - 9427

64 mm - 9488
32 mm - 9324 | 25 mm - 9428

2

MA

64 mm - 9491
32 mm - 9331 | 25 mm - 9438

2

CW

2

CW

s
64 mm - 7860
32 mm - 7858 | 25 mm - 7859

2

BR

64 mm - 9493
32 mm - 9336 | 25 mm - 9445

2

MG

c23

c24

9279

Alle rechten van deze uitgave zijn 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® 2021.

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een
goed ontwerp. Lichtregulering, energieefficiëntie 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

