
 Duette® 
 Vacker inramning för en behaglig atmosfär
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Den ultimata 
gardinen
De snygga Duette® gardinerna och naturen går 

hand i hand. Genom att förbättra ljusinfallet och 

hålla hemmet varmare på vintern samt svalare på 

sommaren, hjälper Duette® gardinen till att göra 

ditt hem mer hållbart.

Duette® gardinerna är tillverkade efter de 

mått och estetiska önskemål du önskar och 

skräddarsys för att passa just dina fönster.

NATURINSPIRERADE 
MÖNSTER 

Vackra väven, Batiste Soria, har 
ett fint, handritat bladmönster 

och finns i flera diskreta 
nedtonade färger. Passar till 

många olika stilar och färger - 
något för naturälskaren.

HÅLLBARA MATERIAL
De hållbara vävarna i Duette® kollektionen är 

Cradle to Cradle Certified®. Det innebär att du, 

genom att köpa en Cradle to Cradle Certified® 

produkt, gör ett ansvarsfullt val eftersom de 

tillverkas utan att exploatera naturen. Vävarna 

i våra Duette® gardiner är certifierade enligt   

OEKO-TEX® 100-standard, vilket innebär att 

inga skadliga kemikalier har använts under 

tillverkningen och att de inte är hälsofarliga.
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LYXIGA VÄVAR OCH FÄRGER

Våra designers har hämtat inspiration till den 

nya kollektionen från de senaste färg- och 

designtrenderna inom interiör och inredning.

I vårt vackra, noggrant utvalda sortiment av 

vävar hittar du hundratals spännande mönster 

och färger för din stil.

Här finns allt från varma jordnyanser till mjuka, 

vita kulörer och sandtoner, både trendigt och 

tidlöst. Det finns alla möjligheter att välja precis 

den färgnyans du söker och även mönster som 

går ton i ton, för att skapa en vacker och enhetlig 

stil i alla rum.

SOFT TOUCH  
Våra nya soft touch 

strukturer är inspirerade av 
naturliga stenmönster. Fina 

färgkombinationer som skapar 
liv i inredningen.
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EN LYXIG KÄNSLA 
En ny väv med metallkänsla ger 
rummet en skön elegans med 
skimrande textilier som ger ett 

diskret liv till väven när ljuset rör 
sig utanför fönstret.

KONTOLLERA LJUSET 
I ALLA RUM
Vävarna i Duette® gardiner gör att du kan kontrollera 

ljusinsläpp på ett vackert sätt, och du väljer mellan olika 

tätheter för att passa de behov du har. Det finns vävar för 

mörkläggning av sovrum och speciellt anpassade badrum, 

eller mer transparenta vävar för vardagsrummet. Det finns 

en bra lösning för alla sorters rum, både när det gäller 

ljusinsläpp och insynsskydd. Du kan också kombinera en 

mörkläggande och en mer genomsiktlig väv i samma 

nyans med vår Dag & Natt modell. 

LIGHTLOCK™ FÖR OPTIMAL MÖRKLÄGGNING
Det är viktigt att du får rätt ljus för en behaglig 

vardag. Vi har skapat Duette® gardiner med 

LightLock™ - den ultimata lösningen för 

mörkläggning av ett rum. I kombination med 

mörkläggande väv absorberar eller avleder den 

nästan allt inkommande ljus, för en god natts 

sömn eller en sovstund i barnrummet. Duette® 

gardiner med LightLock™ är den enda produkten 

i sitt slag som erbjuder den här graden av 

mörkläggande effekt.
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SMARTA HEM FUNKTIONER MED 
POWERVIEW® AUTOMATION
Med PowerView® Automation kan du schemalägga dina Duette® 

gardiner så att de går upp eller ner av sig själva, exakt vid den tid 

du har bestämt, och programmeringen är enkel. Du styr dem med 

Pebble® fjärrkontroll eller med PowerView® App i din mobil. 

Vill du röststyra integrerar du PowerView® med ditt Smarta hem-

system som t.ex. Amazon Alexa, Google Assistant eller Apple 

Homekit. Med appen kan du också höja och sänka dina Duette® 

gardiner även när du inte är hemma.

LITERISE®
Vårt system LiteRise® är minimalistens 

dröm och gör det enklare än någonsin 

att höja och sänka dina Duette® 

gardiner. Höj dem genom att skjuta 

upp dem och sänk dem genom att dra 

dem lätt nedåt så stannar de precis där 

du vill.

SMARTCORD®
Den prisbelönta Luxaflex® SmartCord® 

har en utdragbar lina som alltid är 

lagom lång, både när du öppnar och 

stänger dina Duette® gardiner.

BREAK AWAY MED KEDJEDRAG
Kedjan är enkel att använda. Om 

den utsätts för tyngd aktiveras 

snabbutlösningsfunktionen och kedjan 

lossas på ett säkert sätt. Den kan sedan 

enkelt klickas tillbaka på plats.

DESIGN MED SÄKERHET I ÅTANKE
Vi anser att barnsäkerhet har högsta prioritet. Att tillverka barnsäkra 

produkter för hemmet är en viktig del i vår designfilosofi. Luxaflex® erbjuder 

många innovativa styrsystem, från smidiga manuella alternativ till fullt 

motoriserade system för det smarta hemmet, som är designade med 

säkerhet, komfort och design i åtanke.
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GARDINMODELLER UTAN 
ATT BORRA

VIPP- OCH TAKFÖNSTER
Har du ett vipp- eller takfönster? Inga problem. Våra 

uppspända modeller håller gardinen på plats när 

fönstret lutas, öppnas eller stängs. Självklart går det 

att välja PowerView® Automation till både tiltade 

fönster som såväl takfönster. 

FRAMEFIX™
Vår modell FrameFix™ lämpar sig väl för plast- och 

aluminiumkarmar samt vipp- och takfönster. Det 

fixerar Duette® gardinen med en elegant ram 

utan att du behöver borra i fönstret. Modellen 

är enkel att ta bort när fönstret ska putsas. 

FrameFix™ finns också i Top Down / Bottom Up 

för flexibelt ljusinsläpp och insynsskydd.

TRUFIT®
TruFit® är ett unikt sätt att montera Duette® 

gardiner direkt på glaset utan att behöva borra. 

En smidig Top Down / Bottom Up modell, 

idealiskt för vippfönster samt dörrar, men även för 

vanliga fönster.

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR SKJUTDÖRRAR
Luxaflex® Duette® gardiner är perfekta för skjutdörrar. 

Den lättanvända Top Down / Bottom Up modellen 

med spända linor håller gardinen på plats medan 

du kan flytta den till valfri position med det lilla 

handtaget.
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Hos Luxaflex® börjar allt med en genomtänkt design. 

Ljusreglering, energieffektivitet och enkelheten med  

en motoriserad gardin är bara några av alla de innovationer  

som förstärker skönheten i varje rum, varje dag  

– skräddarsytt för fönstret och med fem års garanti. 

The Art of Window Styling

Hitta din närmaste återförsäljare på luxaflex.se

Vägledning
Tillsammans med din Luxaflex® 
återförsäljare lär du känna 
produkterna och får inspiration att 
hitta rätt fönsterinredning till ditt 
hem.

Skräddarsytt
Dina gardiner är skräddarsydda och 
handgjorda ned in i minsta detalj.

Konsultation
Du får hjälp med att t.ex. mäta dina 
fönster och få råd om ljusinsläpp 
och mörkläggning.

Montering
Låt en auktoriserad återförsäljare 
för Luxaflex® installera och montera 
ditt system, så vet du att det blir 
professionellt gjort. Du är samtidigt 
berättigad till vår 5-åriga garanti på 
ditt köp.
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